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PRAEFATIO. 

Ad Bucolicorum Graecorum carmina pernoscenda 
ad hunc diem non facilem patere aditum, ita ut ii, 
qui altius eo penetrare student, magis deterreantur 
quam alliciantur, nemini, qui in haec studia incubuit, 
est ignotum. Nam ut taceam de commentariorum exili- 
tate interpretationumque miseria, editio illa Teubneriana 
ab Ahrente viro de Bucolicis ceteroquin egregie merito 
parata, quae, quod minimo constat, omnium manibus 

teritur, haec carmina exhibet adeo depravata, ut vix 
sine taedio legi possint. Sed ne Wilamowitzii quidem, 
qui nostra aetate unus maxime huic poesi lucem attulit, 
satis mihi probatur liber Oxoniensis, quia ille non modo 
coniecturis et suis et alienis aequo magis indulsit, sed 
etiam codices secutus duces eum instituit carminum 
ordinem, qui nescio an placeat nemini Nam cum in 
citandis his carminibus omnes viri docti adhuc usi sint 
Henriei Stephani numeris, in hac re nihil mutari 
debet, ne in quaerendo lectores tempus terere cogantur; 

nisi forte is, qui hunc ordinem evertere conatur, tale 
quid substituet, quod vel omnes vel plerosque lauda- 
turos confidat. Quibus causis commotus ipse quamvis 
viribus meis diffisus induxi animum editionem curare 
talem, qualem iam dudum desiderabam, quae et parvo 
esset parabilis et fidem codicum, qua par esset religione, 



PRAEFATIO. 

servaret et carminum ordinem more receptum retineret, 
nisi quod Bionem Moscho cedere i 1581, id quod neminem 
vituperaturum spero. Notas criticas adscripsi rarissimas 
lis locis, ubi de textu constituendo non satis constaret. 
Meis coniecturis fere abstinui, praeterquam quod emen- 
dare conatus sum locos hos: Theocr. 15, 7; 16, 18—21; 
29, 18, 42, 57; 30, 329. Mosch. 9$, 155; 4, 67. Bion. 
l, 90. Wilamowitzio me multum debere grato confiteor 
animo; tamen dissensi ab eo, ut leviora relinquam, his 
potissimum locis: Theocr. 1, 46, 56, 82, 105, 136; ^ 62, 
65, 126, 128, 159; & 4514 H, 18, 29; 4, 49; 5, 25, 
33, 38, 73, ΤΊ, 118; 4, 15, 16, 59, 62, 97, 155; 24. 
26, 29, 42, 51, 58, 96, 57, 74; 9, 80, 36; 11, 69; 12, 
14, 22, 37; 13, 11, 28, 31; 14, 9. » 7, 10, 18, 38; 15, 
7, 16, 32, 60, 67, 139, 140, 148, 145; 16, 18—21, 72, 
95; 18, 5, 8; 19, 5; 30, 9, 26, 39, 45; 21, 8, 15; 99, 
8, 58, 63, 66, 114, 120, 121, 170, 172, 175; 28, 5, 8, 
14, 18, 27, 31, 42, 46, 50, 51, 97; 24, 26, 31, 45, 74; 
29, 12, 27, 105, 114, 120, 164, 175, 212, 246, 274, 275; 
36, 28; 27, 9, 20, 23, 28, 32, 44, 69; 29, 19; 30, 18, 
ap 32. Epigr. 16, 4; 17, 9. Mosch. l, 4, 14, 15, 22; 

» 90, 61, 140, 155; 3, 16, 49, 71, 89, 105, 107, 111, 
118, 119, 122; 4, 57, 67, 77. Bion. l, 4, 88, 90, 93, 
95; 2, 9; 3, 14; 4€, 4, 10; 9, 8; 11, 1. 

Scribebam Brunsvigae id. Nov. 1913. 



APTEMIAQPOY FPAMMATIKO Y. 

Βουκολικαὶ μοῖσαι σποράδες ποκά, νῦν δ᾽ ἅμα πᾶσαι 
ἐντὶ μιᾶς μάνδρας, ἐντὶ μιᾶς ἀγέλας. 

ἄλλος ὁ Χῖος" ἐγὼ δὲ Θεόκριτος, ὃς τἀδ᾽ ἔγραψα, 
εἷς ἀπὸ τῶν πολλῶν eiui. Συρακοσίων, 

υἱὸς Πραξαγόραο περικλειτῆς τε Dung: 
μοῦσαν δ᾽ ὀϑνείην οὔτιν᾽ ἐφελκυσάμην. 

THEOCRITI IDYLLIA 

I 

ΘΥΡΣΙΣ 

ΘΥΡΣῚΣ͵. 
᾿Αδύ τι τὸ ψιϑύρισμα xol ἃ πίτυς, αἰπόλε, τήνα 
ἃ ποτὶ ταῖς παγαῖσι μελίσδεται, ἁδὺ δὲ καὶ τύ 
συρίσδεις" μετὰ Πᾶνα τὸ δεύτερον, ἄϑλον ἀποισῇ. 

αἴ κα τῆνος ἕλῃ κεραὸν τράγον, αἶγα τὺ λαψῇ᾽ 
αἴ κα δ᾽ αἷγα λάβῃ τῆνος γέρας, ἐς τὲ καταρρεῖ 
ἃ χίμαρος" χιμάρῳ δὲ καλὸν κρέας, ἔστε κ᾽ ἀμέλξης. 

c 

AIIIOAOZ 

ἄδιον, ὦ ποιμὴν, τὸ τεὸν μέλος ἢ τὸ καταχές 
m9 ἢ ] - E , ς , e rjv ἀπὸ τᾶς πέτρας καταλείβεται ὑψόϑεν ὕδωρ. 
?; - ^ "NETS "T A 

αἷ κα ταὶ Μοῖδαι τὰν οἴιδα δῶρον ἄγωνται, 
Pl - 

ἄρνα τὺ σακίταν λαψῇ γέρας" αἱ δέ x ἀρέσκῃ 
, N «Ἢ i] , H » δὲ ? - 

τήναις ἄρνα λαβεῖν, vv δὲ τὰν Ow ὕόστερον ἀξῇ. 

ΘΥΡΣΙΣ 

λῇς ποτὶ τᾶν Νυμφᾶν, λῇς, αἰπόλε, τῆδε καθέξας, 

ὡς τὸ κάταντες τοῦτο γεώλοφόν XL τὲ μυρΐκοι, 

συρίσδεν; τὰς δ᾽ αἷγας ἐγὼν ἐν τῷδε νομευσῶ. 

AIIIOA0Z 

ov ϑέμις, ὦ ποιμήν, τὸ μεσαμβρινὸν οὐ θέμις ἄμμιν 

συρίσδεν. τὸν Πᾶνα δεδοίκαμες" ἢ γὰρ ἀπ ἄγρας 

τανίκα κεχμακὼς ἀμπαύεται' ἔστι͵ δὲ πικρός, 

καί οἵ ἀεὶ δριμεῖα χολοὸ ποτὶ ῥινὶ χάϑηται μὴ 

οἰλλὰ τὺ γὰρ δή, Θύρσι, τὰ Δάφνιδος ἄλγέ ἄειδες 

1 
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καὶ τᾶς βουκολικᾶς ἐπὶ τὸ πλέον ἴχεο μοίσας, 
δεῦῤ ὑπὸ τὼν πτελέαν ἑσδώμεϑα τῶ τὲ Πριήπω 
καὶ τὰν χρανίδων κατεναντίον, ἅπερ ὁ ϑῶκος 
τῆνος ὃ ποιμενικὸς καὶ ταὶ δρύες. αἱ δὲ x ἀείσῃς, 
ὡς ὅχα τὸν Μιβύαϑε ποτὶ Χρόμιν ἄσας ἐρίσδων, 
iyd τὲ TOL 00066) ,διδυματόκον͵ ἐς τρὶς ἀμέλξαι, 
οἱ δύ᾽ ἔχοισ᾽ ἐρίφως ποταμέλγεται ἐς δύο πέλλας, 
καὶ βαϑὺ χισσύβιον κεκλυσμένον ἁδέι κηρῷ, 
ἀμφῶες, νεὐτευχές, ἔτι γλυφάνοιο ποτόσδον ἡ 
τῶ ποτὶ μὲν χείλη μαρύεται ὑψόϑι κιδσός, 

Ü 
χισσὸς ἐλιχρύσῳ χεχογνιμένος" ἃ δὲ κατ᾽ αὐτόν 
καρπῷ ἕλιξ εἰλεῖται ἀγαλλομένα κροχόεντι. 
ἔντοσϑεν δὲ yvva, τὶ ϑεῶν 'δαίδαλμα, τέτυκται, 
ἀσκητὰ πέπλῳ τε καὶ ἄμπυκι. πὰρ δέ οἵ ἄνδρες 
καλὸν ἐδειράξοντες ἀμοιβαδὶς ἄλλοϑεν ἄλλος 
νεικείουσ᾽ ἐπέεσσι. τὰ δ᾽ οὐ φρενὸς ἅπτεται αὐτᾶς" 
ἀλλ p μὲν τῆνον ποτιδέρκεται ἄνδρα NASCAR, 
ἄλλοκα δ᾽ αὖ ποτὶ τὸν ῥιπτεῖ νόον. ot δ᾽ ὑπ’ ἔρωτος 
δηϑὰ κυλοιδιόωντες ἐτώσια ᾿βοχϑίζοντι. 
τοῖς δὲ μετὰ γριπεῦς τε γέρων πέτρα τὲ τέτυχται 

ς 

ὁ πρέσβυς, χάμνοντι, τὸ καρτερὸν ἀνδρὶ ἐοικώς. 
φαίης κα γυίων. νιν ὅσον σϑένος ἐλλοπιεύειν. 
ὧδέ οἵ ὠδήκαντι κατ αὐχένα πάντοϑεν ἶνες 
καὶ πολιῷ περ ἐόντι" τὸ δὲ σϑένος ἄξιον ἥβας. 
τυτϑὸν δ᾽ ὅσσον᾽ ἄπωϑεν ἁλιτρύτοιο γέροντος 
πυφραίαις σταφυλαῖσι καλὸν βέβριϑεν ἀλωά, 
τὸν ὀλίγος τις κῶρος ἐφ᾽ αἱμασιαῖσι φυλάδσδει 
ἥμενος" ἀμφὶ δέ νιν àv ἀλώπεκες 6 ἃ μὲν ἀν᾽ ὄρχως i Ao 

φοιτῇ σινομένα τὰν τρώξιμον, & δ᾽ ἐπὶ πήρᾳ 
πάντα δόλον τεύχοισα τὸ παιδίον οὐ πρὶν ἀνησεῖν 

e YO. λεπράς, ἐφ᾽ ἃ σπεύδων μέγα δίκτυον ἐς βόλον ἕλκει 

* , T 

φατὶ πρὶν ἢ ἀκρατισμὸν ἐπὶ ξηροῖσι καϑίξῃ. 
αὐτὰρ ὅν ἀνϑερίκοισι καλὰν πλέκει. audor gi 
ὄχοίνῳ ἐφὰρμόσδων' μέλεται δέ οἵ οὔτε τι πήρας. 
οὔτε φυτῶν τοσσῆνον, ὅσον περὶ πλέγματι "yo EL. 

C, oc tom παντᾷ δ᾽ ἀμφὶ δέπας περιπέἕπταται ὑγρὸς ἄκανϑος, 55 
4 oet? 

αἰολέχον ϑάημα: τέρας κέ τυ "ha. ἀλύξαι. 
τῶ μὲν ἐγὼ πορϑμὴϊ Καλυδνίῳ αἶγά v ἔδωκα 
vov xoi τυρόεντα μέγαν λευκοῖο γάλακτος" 
οὐδέ τί στ ποτὶ χεῖλος ἐμὸν ϑίγεν, ἀλλ᾽ ἔτι κεῖται C tr: le i] 

ἄχραντον. τῷ X( τυ μάλα πρόφῥων ἀρεσαίμαν, 
αἴ χα μοι τυ, φίλος, τὸν ἐφίμερον ὕμνον ἀξίσῃς. 
χοῦτι τυ χερτομέω. πόταγ' ὠγὰϑ δέ: τὰν γὰρ ἀοιδάν 

ew» ἴδ x-mÓ 

ov τί πᾳ εἰς ᾿Αίδαν γε τὸν ἐκλελάϑοντα φυλαξεῖς. 

ΘΥΡΣΙΣ 

ἄρχετε βουκολικᾶς, Μοῖδαι φίλαι, ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 
Θύρσις 00" GE Δἴενας, καὶ Θύρσιος͵ δ᾽ à φωνά. 
πῆ ποκ᾽ ἄρ᾽ ἦσϑ'᾽, ὅκα dove ἑτάκετο, πῆ ποκα Νύμφαι; 
ἡ κατὰ Πηνειῶ καλὰ τέμπεα; ἦ κατὰ Πίνδω: 
οὐ γὰρ δὴ ποταμοῖο μέγαν ῥόον εἴχετ᾽ ᾿άνάπω, 
οὐδ᾽ Αἴτνας σκοπιάν, οὐδ᾽ "Axiüog ἱερὸν ὕδωρ. 

ἄρχετε βουκολικᾶς. Μοῖδαι φίλαι, ἄρχετ' ἀοιδᾶς. 
τῆνον μὰν ϑῶες, τῆνον λύκοι; ὠρύσαντο, 
τῆνον 46x δρυμοῖο λέων E ϑανόντα. 

ἄρχετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι φίλαι, ἀἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 
πολλαί οἵ mo ποσσὶ βόες, πολλοὶ δέ τὲ ταῦροι, 
πολλαὶ δὲ δαμάλαι καὶ πόρτιες ὠδύραντο. 

ἄρχετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι φίλαι, ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 
Can Ἑρμᾶς πρᾶτιστος ἀπ᾽ ὥρεος, εἶπε δέ Za, 

τίς τυ κατατρύχει: τίνος, ὠγαϑέ, τόσσον ἔρασαι; 

29 περὶ v.l: ποτὶ 46 πυρραίαις Ahrens: πυρναίαις 
906 αἰολίχον Ahrens: αἰπολικόν τι ϑάημα 65 ἅδ᾽ à v.l: ἀδέα 

75 δ᾽ αὖ ν.].: δὲ 

1* 
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ἄρχετε BovxoAxas, Moióow φίλαι, ἄρχετ'. ἀοιδᾶς. 
ἦνϑον τοὶ βοῦται, τοὶ ποιμένες, ὠιπόλοι ἦνϑον᾽ 
πάντες ἀνηρώτευν, τί πάϑοι χακόν. ἦνϑ᾽ ὁ Πρίηπος 
ngo “Ζάφνι τάλαν, τί νυ τάκεαι; & δέ τυ κώρα 
πάσας ἀνὰ κρανᾶς, πάντ᾽ ἄλσεα ποσσὶ “φορϑῖξαι 

(ἄρχετε βουκολικᾶς, Μοῖδαι φίλαι, ἀρχετ᾽ ἀοιδᾶς) 
tica. a δύσερώς τις ἄγαν καὶ ἀμήχανος ἐσσί. 
βούτας μὲν͵ ̓ἐλέγευ,, vvv δ᾽ αἰπόλῳ | ἰἀνδρὶ ἔοικας. 
ὡιπόλος ὄκκ' ἐσορῇ τὸς μηκάδας οἷα βατεῦνται, 
τάκεται ὀφθαλμῶς, ὅτι οὐ τράγος αὐτὸς ἔγεντο. 

ἄρχετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι φίλαι, ἄρχε ἀοιδᾶς. 
καὶ τὺ δ᾽ ἐπεί x ἐσορῇς τὰς παρϑένος οἷα γελᾶντι, 
τάκεαι ὀφϑαλμώς, ὅτι οὐ μετὰ ταῖσι χορεύεις.. 

τι (et ὦ“ 

. TOG δ᾽ οὐδὲν ποτελέξαϑ᾽ ὃ βουκόλος, ἀλλὰ τὸν αὑτῶ 
"i T , » ἄνυε πικρὸν ἔρωτα καὶ ἐς τέλος ἄνυε μοέρας. 

ἄρχετε βουκολικᾶρ, Μοῖσαι, πάλιν ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 
ἦνθέ γε μὰν ἁδεῖα καὶ ἁ Κύπρις γελάοισα, 
λάϑρη μὲν γελάοισα, βαρὺν δ᾽ ἀνὰ ϑυμὸν ἔχοισα, 
κεἶῖπε "vU ϑην" τὸν Ἔρωτα κατ᾽ εὔχερ, Ζάφνι, λυγιξεῖν" 
ἢ ῥ᾽ οὐκ αὐτὸς Ἔρωτος ὑπ᾽ ἀργαλέω ἐλυγίχϑης; 

ἄρχετε βουχολικᾶς, Μοῖσαι, πάλιν ἄρχετ' ἀοιδᾶς. | 
τὰν δ᾽ ἄρα X6 Δάφνις ποταμείβετο᾽ ᾿Κύπρι βαρεῖα, 100 
“Κύπρι “νεμεσσατά, Κύπρι ϑνατοῖσιν ἀπεχϑήρ" 
ἤδη γὰρ φράσδῃ πάνϑ᾽ ἅλιον ἄμμι δεδυκεῖν: 
Δάφνις κὴν ᾿Αἰδα κακὸν ἔσσεται ἄλγος Ἔρωτι. 

ἄρχετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι, πάλιν ἄρχετ' ἀοιδᾶς. 
οὗ λέγεται τὰν Κύπριν ὁ βουκόλος, ἕρπε mov Ἴδαν. 105 

tht ); 93959 αἱ ἐᾷ ἕρπε ποτ᾽ “Ἵγχίσαν. τηνεὶ δρύες ἠδὲ κύπειρος, 
αἵ δὲ καλὸν βομβεῦντι ποτὶ ὅμάνεσσι μέλισσαι. 

um 

93 μοῖραν de Wilamowitz 105 εἶ Haupt, οὐ... βουκόλος; Graefe 
106. 107 ἠδὲ .. αἱ δὲ Plutarch qu. nat. 36: ὧδε... ὧδε 

ἄρχετε βουκολικᾶς, "Μοῖδαι, πάλιν ἄρχετ' ἀοιδᾶς. 
ρα νι ς ἰώραϊος χώδωνις, ἐπεὶ καὶ μῆλα νομεύει 

Ret 

καὶ πτῶκας βάλλει καὶ ϑηρία πάντα διώκει. 
ἄρχετε βουκολικᾶς, ΜΜοῖδαι, πάλιν ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς.) 

αὖτις ὅπως στασῇ Διομήδεος ἄσσον ἰοῖσα,. 
καὶ € τὸν joué νικῶ PP pa tige bn 

i 

καὶ ποταμοί, TOL ψεῖτε καλὸν xcv Θυμβρίδος ὕδωρ. 
ἄρχετε βουκολικᾶς, ΑΜΔοῖσωι, πάλιν ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

Ζάφνις ἐγὼν ὅδε τῆνος ὁ τὰς βόας ̓ ὧδε “ομεύων, 
Ζίάφνις ὁ τὼς ταύρως καὶ πόρτιας ὧδε ποτίσδων. 

ἄρχετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι, πάλιν ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 
ὦ Πάν, Πάν, εἶτ᾽ ἐσσὶ κατ᾽ ὥρεα μακρὰ Μυκαίω, 
εἴτε TUy ἀμφίπολεῖς μέγα Μαίναλον, ἔνϑ᾽ ἐπὶ νᾶσον fh 
τὰν Σικελᾶν, Ἑλίκας δὲ λίπε ῥίον αἰπύ τε σᾶμα 
τῆνο “Τυκαονίδαο, τὸ χαὶ μακάρεσσιν ἀγητόν. 

λήγετε βουκολικᾶς, Μοῖσαι, ἴτε , Miyes. ἀοιδᾶς. | AMD 
ἔνϑ᾽. ὦναξ, xai τάνδε φέρευ πακτοῖο μελίπνουν 

ewrves 

ἐκ κηρῶ σύριγγα καλὰν, περὶ χεῖλος ἑλικτάν' 
7 γὰρ ἐγὼν ὑπ᾽ ἔρωτος ἐς διδος ἕλκομαι ἤδη. 

λήγετε βουκχολικᾶς, “Μοῖσαι, ἴτε λήγετ᾽ ἀοιδᾶς. 
“ΔΑ 4 1έ 

νῦν ic μὲν φορέοιτε, δάτοι, φορέοιτε δ᾽, ἄκανϑαι, 
ἁ δὲ καλὰ νάρκισσος ἐπ᾽ ἀρκεύϑοισι͵ χομάσαι" cM » Fon , Ῥέοι πάντα δ᾽ ἔναλλα γένοιτο, καὶ ἃ πίτυς χνας ἐνείκαι. ,, "nd 

dido 

“άφνις ἐπεὶ ϑνάσκει, καὶ͵ τὰς κύνας ὥλαφος ἕλκοι, 185 
θυ ὁ ; 5 

κἠξ ὀρέων τοὶ σκῶπες ἀηδόσι γὰρὕσαιντο. 

118 Θύβριδος, δΔύβριδος, Τύμβριδος vv.1l. 186 δηρίσαιντο Scaliger: 
γαρύσαιντο 
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λήγετε βουκολικᾶς, "Μοῖδσαι, ἴτε λήγετ' ἀοιδᾶς. 
χὼ μὲν τόσσ᾽ εἰπὼν das αύσατο; TOv, δ᾽ AgpoOíco 
195A ἀνορϑὦσαι: τά γε μὰν λίνα po λελοίπει 
ἐκ Μοιρᾶν, χὼ Δάφνις ἔβα ῥόον. ἔκλυσε δίνα᾽ 140 
τὸν Μοίσαις φίλον ἄνδρα, τὸν οὐ Νύμφαισιν ἀπεχϑῆ. 

λήγετε βουχολικᾶς, Μοῖσαι, ἴτε λήγετ᾽ ἀοιδᾶς. 

καὶ vU δίδου τὼν αἷγα τό τε σκύφος, ὥς κεν ἀμέλξας 
σπείδσω ταῖς Μοίσαις. ὦ χαίρετε πολλάκι, Μοῖσαι, 

, Eu YT ME ΩΝ οὐδ ον στρ δὼ 5 € χαίρετ᾽, ἐγὼ Ó ὕμμιν καὶ ἐς υστερον ἄδιον χω. 

AIIIOAOZ 

πλῆρές τοι μέλιτος͵ τὸ καλὸν στόμα, Θύρσι͵ γένοιτο, 

πλῆρες δὲ σχαδόνων, xoà ἀπ’ Αἰγίλω ἰσχάδα τρώγοις 
e Φ 

ἁδεῖαν, τέττιγος ἐπεὶ τύγα optoper ἄδεις. | 

ἡνίδε τοι τὸ δέπας" ϑᾶσαι, φίλος, ὡς καλὸν ὄσδει᾽ 
Sov πεπλύσϑαι νιν ἐπὶ κράναϊσι δοκησεῖς. $a 
ὧδ᾽ ἴϑι, Κισσαίϑα, τὺ 0' ἄμελγέ νιν. αἵ δὲ χίμαιραι, 
OU μὴ σκιρτασεῖτε, μὴ ὃ τράγος ὕμμιν ἀναστῇ. 

II 

(APMAKEYTPIAI 

Πᾷ μοι ταὶ δάφναι; φέρε Θεστυλί' πᾷ δὲ τὰ φίλτρα; 
, A ’ Li Δ. » εν στεψον τὰν κελέβαν φοινικέῳ οἰὸς ἀώτῳ, 

ὡς τὸν ἐμοὶ βαρὺν εὐντα φίλον καταδήσομαι ἄνδρα, 
ὃς μοι δωδεκαταῖος ἀφ᾽ ὧ τάλας οὐδὲ ποϑίκει, 

οὐδ᾽ ἔγνω, πότερον τεϑνάκαμες ἢ ξοοὶ εἰμές, 
οὐδέ ϑύρας ἄραξεν ἀνάρσιος. ἦ ῥά οἱ ἀλλᾷ 
» $ " ri 3 ^ , er 2 ; ὥχετ᾽ ἐχῶν o v ἔρως ταχινὰς φρένας ἃ v' Aqpobíro. 
βασεύῦμαι ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν 

N er " / 9 αὔριον, ὡς νιν ἴδω, καὶ μέμψομοι οἷά με ποιεῖ. 

E cA 

vvv δέ νιν ἐκ ϑυέων καταδήσομαι. ἀλλὰ Σελάνα, 
φαῖνε καλόν" τὶν γὼρ ποταείδομαι ἄσυχα, δαῖμον, 
τὰ χϑονίᾳ 9' Ἑκάτᾳ, τὸν καὶ σκύλακες τρομέοντι 
ἐρχομέναν νεχύων ἀνὰ v ἠρία καὶ μέλαν αἷμα. 
χαῖρ᾽, Ἑκάτα δασπλῆτι, καὶ ἐς τέλος ἄμμιν ὀπάδει 
φάρμακα ταῦτ᾽ ἔρδοισα χερείονα μήτε τι Κίρκας 

μήτε τι Μηδείας μήτε ξανϑᾶς Περιμήδας. 
ἴυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 

ἄλφιτά τοι πρᾶτον πυρὶ τάκεται" ἀλλ᾽ ἐπίπασδε, 
Θεστυλί. δειλαία, πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι; 

ἡ ῥά γέ τοι, μυσαρά, καὶ τὶν ἐπίχαρμα τέτυγμαι; 
πάσοσ᾽ ἅμα καὶ λέγε ταῦτα và “λφιδος ὀστία πάσσω. 

ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
Δέλφις ἔμ᾽ ἀνίασεν" ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ 4έλφιδι δάφναν 
αἴϑω: χὡς αὑτα λακεῖ μέγα καππυρίσασα 

͵ κἠξαπίνας cq, κοὐδὲ σποδὸν εἴδομες αὐτᾶς, 

ουτῶ τοι x«i 4:έλφις ἐνὶ φλογὶ Geox ἀμαϑύνοι. 
* ! ^ - ^ "n ἰυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 

ὡς τοῦτον τὸν κηρὸν ἐγὼ σὺν δαίμονι τάκω, 
ὡς τάκοιϑ'᾽ ὑπ᾽ ἔρωτος ὃ Μύνδιος αὐτίχα Δέλφις. 

χὡς δινεῖϑ᾽ ὅδὲ ῥόμβος ὃ χάλκεος ἐξ ᾿ἀφροδίτας. 
C -" - » "€ / , ὡς τῆνος δινοῖτο zo9' ἁμετέραισι ϑύραισιν. 

2 e ῃ » ^ ^ N ow ^ »" ^ ἴυγξ, ἕλκε vU τῆνον ἐμον ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
9 - ^ , r1 " ^ et νῦν ϑυσῶ τὰ πίτυρα. τὺ δ᾽, ρτεμι, καὶ τὸν ἐν Aia 

, à . TUNE »" χινήσαις x' ἀδάμαντα καὶ εἴ ví περ ἀσφαλὲς ἄλλο. 
Θεστυλί, ταὶ κύνες ἄμμιν ἀνὰ πτόλιν ὠρύονται. 
c ^ , , ^ , € , Hn & ϑεὸς ἕν vQuOOOLOL TO χαλκέον ὡς τάχος ἄχει. 

3 et ν ^ - ^ Ll LvyE, ἕλκε vv τῆνον ἐμὸν zo: δῶμα τὸν ἄνδρα. 
, - M , - - ἡνίδε σιγῇ uiv πόντος, σιγῶντι δ᾽ ἀῆται" 

c ? ^ 9 LI 

ἃ δ᾽ ἐμὰ οὐ σιγῇ στέρνων ἔντοσϑεν ἀνία, 
3 : ;? * , - , er , ἀλλ᾽ ἐπὶ τήνῳ πᾶσα καταίϑομαι, Og μὲ τάλαιναν 
ἀντὶ γυναικὸς ἔϑηκε κακὰν καὶ ἀπάρϑενον ἦμεν. 
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lvy&, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
ἐς τρὶς ἀποσπένδω καὶ τρὶς τάδε, πότνια, φωνῶ" 
εἴτε γυνὰ τήνῳ παρακέκλιται εἴτε καὶ ἀνήρ, 
τόσσον ἔχοι λάϑας, ὅσσον ποκὰ Θησέα φαντί 
ἐν Ze λασϑῆμεν ἐυπλοκάμω ᾿Ζ“ριάδνας. 

ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δώμα τὸν ἄνδρα. 
ἱππομανὲς φυτόν ἐστι ma ἥρκασι, τῶ δ᾽ ἐπὶ πᾶσαι 
xxi πῶλοι μαίνονται ἀν᾽ ὥρεα καὶ ϑοαὶ ἵπποι. 
ὡς καὶ ΖΔέλφιν ἴδοιμι, καὶ ἐς τόδε δῶμα περάσαι 
μαινομένῳ ἵκελος λιπαρᾶς ἔκτοσϑε pans iod 

ÜvyE, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
τοῦτ᾽ ἀπὸ τᾶς χλαίνας τὸ κράσπεδον ὥλεσε Ζέλφις, 
ὡγω νῦν τίλλοισα κατ᾽ ἀγρίῳ ἐν πυρὶ βάλλω. 
αἰαῖ Ἔρως ἀνιαρέ, τί μευ μέλαν ἐκ χροὸς αἷμα 
ἐμφὺς ὡς Mpeg ἅπαν ἐκ βδέλλα πέπωκας; 

(vyE, ἕλκε vU. τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
σαύραν TOL τρίψασα κακὸν ποτὸν αὔριον οἰσώ. 
Θεστυλί͵ νῦν δὲ λαβοῖσα τὺ τὰ ϑρὸνα ταῦϑ'᾽ ὑπόμαξον 
τᾶς TWVO φλιᾶς xo ὑπέρτερον, ἃς T ἔτι καὶ νῦν T 
[ἐκ ϑυμῶ δέδεμαι. ὃ δέ μευ λόγον οὐδένα ποιεῖ.] 
καὶ λέγ᾽ ἐπιφϑύξοισα ra 4έλφιδος ὀστία μάσσω.᾽ 

ἴυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἀνδρα. 

v δὴ μώνα ἐοῖσα πόϑεν τὸν ἔρωτα δακρύσω; 
ἐκ τίνος ἄρξωμαι; τίς μοι κακὸν ἄγαγε τοῦτο; 
v9 ἁ τωὐβούλοιο καναφόρος ἄμμιν ᾿Δναξώ 
ἄλσος ἐς ᾿Αρτέμιδος, τᾷ δὴ τόκα πολλὰ μὲν ἄλλα 
ϑηρία πομπεύεσκε περισταδόν, ἐν δὲ λέαινα. 

φράξεό μευ τὸν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 
χαί μ᾽ & Θευμαρίδα Θρᾷσσα τροφός, & μακαρῖτις, 70 

60 μάσσω Ahlwardt: záooco θ ἐκ τήνω δ᾽ ἄρξω, v. l: ἐκ τίνος 
ἄρξωμιαι; 

II 

ἀγχίϑυρος ναίοισα κατεύξατο καὶ λιτάνευσε 
τὰν πομπὰν ϑάσασϑαι" iyd δέ οἱ ἃ μεγάλοιτος 
ὡμάρτευν βύσσοιο καλὸν σύροισα χιτῶνα 
κἀμφιστειλαμένα τὰν ξυστίδα τὰν Κλεαρίστας. 

, ^ LH e » , goats usv τὸν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἴκετο, πότνα Σελάνα. 
» 3 3 , , 2 , € N , ἤδη δ᾽ evóa μέσαν xov ἀμαξιτόν, ἃ τὰ Μύκωνος, 
εἶδον 4Δέλφιν ὁμοῦ τε καὶ Εὐδάμιππον ἰόντας. 

t 4 Κ“ , : δ , , roig δ᾽ ἣν ξανϑοτέρα μὲν ἑλιχρύδοιο γενειάς, 
στήϑεα δὲ στίλβοντα πολὺ πλέον ἢ τύ, Σελάνα, 
ὡς ἀπὸ γυμνασίοιο καλὸν πόνον ἄρτι λιπόντων. 

φράξεό uev τὸν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἵἴχετο, πότνα Σελάνα. 
€ ^ ς 3 , er ᾿ H , χῶς ἴδον, ὡς ἐμάνην, ὡς μοι πυρὶ 9vuóg ἰάφϑη 

δειλαίας" τὸ δὲ κάλλος ἐτάκετο, κοὐδέ τι πομπᾶς 
τήνας ἐφρασάμαν" οὐδ᾽ ὡς πάλιν οἴκαδ᾽ ἀπῆνϑον 
ἔγνων" ἀλλά μέ τις καπυρὰ νόσος ἐξαλάπαξεν, 

, 3 ᾽ - NM 5 » H , , κείμαν δ᾽ ἐν κλιντῆρι δέκ᾽ ἅματα καὶ δέκα νύκτας. 
£, ' e e φράξεύό uev τὸν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 

, M 1 er ? ὰ , , X«L uev χρῶς μὲν ομοιος ἐγίνετο πολλάκι ϑάψῳ, 

ἔρρευν δ᾽ ἐκ κεφαλᾶς πᾶσαι τρίχες, αὐτὰ δὲ λοιπό 
, (o) $2. 9 ᾿ , . 2 , , i , 06Tií' t£v ἧς καὶ δέρμα. καὶ ἐς τίνος οὐκ ἐπέρασα, 

, ἢ ud - ἢ ποίας ἔλιπον γραίας δόμον, ἅτις ἐπᾷδεν; 
3 , , , , ἀλλ᾽ ng οὐδὲν ἐλαφρόν" ὁ δὲ χρόνος &vvro φεύγων. 

φράξεό μευ τὸν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 
χοὕτω τᾷ δούλᾳ τὸν ἀλαϑέα μῦϑον ἔλεξα. 

Pl 

“εἰ δ᾽ &ye, Θεστυλί, μοι χαλεπᾶς νόσω εὑρέ τι μῆχος. 
πᾶσαν ἔχει μὲ τάλαιναν ὁ Μύνδιος" ἀλλὰ μολοῖσα 
τήρησον ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν" 
τηνεὶ γὰρ φοιτῇ, τηνεὶ δέ oí ἁδὺ καϑῆσϑαι. 

φράξεό uev τὸν ἔρωϑ'᾽ ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 
χήπεί κά vw ἐόντα μάϑῃς μόνον, ἅσυχα νεῦδον, 
κεΐφ᾽ ov. ᾿Σιμαίϑα τυ καλεῖ", καὶ ὑφαγέο τᾷδε. 
ὡς ἐφάμαν" ἃ δ᾽ ἦνϑε καὶ ἄγαγε τὸν λιπαρόχρων 



THEOCRITI 

9 , ^ - , 

εἰς ἐμὰ δώματα ZéAguv: ἐγὼ δέ vw ὡς ἐνόησα 

ἄρτι ϑύρας ὑπὲρ οὐδὸν ἀμειβόμενον ποδὶ κούφῳ, 
΄ ^ Lu , er , 

(φράξεό μευ τὸν Ego" ὅϑεν ἵκετο. πότνο Σ᾿ ελᾶάνα) 

πᾶσα μὲν ἐψύχϑην χιόνος πλέον, ἐκ δὲ μετώπω 

ἱδρώς μευ κοχύδεσκεν ἴσον νοτίαισιν ἐέρσαις, 
- / e et 

οὐδέ τι φωνᾶσαι δυνάμαν, οὐδ᾽ 066ov £v vzvo 

χνυξεύνται φωνεῦντα φίλαν ποτὶ ματέρα τέκνα" 

ἀλλ᾽ ἐπάγην δαγῦδι καλὸν χρόα πάντοϑεν ἴσα. 
, " e, »" , 

φράξεό μευ τὸν ἔρωϑ᾽ οϑεὲεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 
, , 2) MN e $ -9 M Pd / 

καί μ᾽ ἐσιδὼν ὠστοργος ἐπὶ y9ovog ὀμματα παξας 

Sev ἐπὶ κλιντῆρι καὶ ἑἕξόμενος φάτο μῦϑον᾽ 
3 , “" ei , 

ἢ ῥά με, Σιμαίϑα, τόσον ἔφϑασας, 0660v ἐγὼ Üqv 
- ^ , , ?! -» 

πρᾶν ποκα τὸν χαρίεντα τρέχων ἐφϑασόα Φιλῖνον, 
? M ^ , , , - « ἢ - 
ἐς τὸ τεὸν καλέσασα τοδὲ στέγος ἡ ᾽μὲ παρῆμεν. 

, , » e er φράξεό μευ τὸν ἔρωϑ᾽ otv ἵκετο, πότνα Σελάνα. 
3 e) 5 D 
ηνϑον γάρ xsv ἐγών, ναὶ τὸν γλυκὺν qv9ov ἔρωτα 

ἢ τρίτος ἠὲ τέταρτος ἐὼν φίλος αὐτίκα νυκτός, 

μᾶλα μὲν ἐν κόλποισι Ζιωνύδοιο φυλαόδόσῶων, 
1 Mov , c , [n ^ Lid 

χρατὶ δ᾽ ἔχων λεύκαν, Ἡρακλέος ἱερον ἔρνος, 

πάντοϑε πορφυρέαισι περὶ ξώστραισιν ἑλικτάν. 
E ei »“, - , 

φράξεό μευ τὸν ἔρωϑ᾽ οϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 

καί χ᾽, εἰ μέν μ᾽ ἐδέχεσϑε, τάδ᾽ mo φίλα — καὶ γὰρ ἐλαφρός 

καὶ καλὸς πάντεσσι μετ᾽ ἠνϑέοιόσι καλεῦμαι --- 125 

εὑδόν T, εἴ xs μόνον τὸ καλὸν στόμα vtvg ἐφίλησα" 
Pi - , - 

εἰ δ᾽ ἄλλᾳ μ᾽ ὠϑεῖτε καὶ ἃ ϑύρα εἴχετο μοχλῷ, 

πάντως καὶ πελέκεις καὶ λαμπάδες qv9ov ἐφ᾽ ὑμέας. 

φράξεό μευ τὸν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 

νῦν δὲ χάριν μὲν ἔφαν τᾷ Κύπριδι πρᾶτον ὀφείλειν, 130 4 ? 

xci μετὰ τὰν Κύπριν τύ us δευτέρα ἐκ πυρὸς εἴλευ, 
ὦ γύναι, ἐσκαλέσασα τεὸν ποτὶ τοῦτο μέλαϑρον 

120 εἰ μῶνον de Wilamowitz: εἴ xe μόνον 

II 

HN B 

αὔτως ἡμίφλεκτον: Ἔρως δ᾽ ἄρα καὶ Διπαραίω 

πολλάκις ᾿Ζφαίστοιο σέλας φλογερώτερον αἴϑει. 
φράξεό μευ τὸν ἔρωϑ᾽ ὅϑεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 

σὺν δὲ κακαῖς μανίαις καὶ παρϑένον ἐκ ϑαλάμοιο 
καὶ νύμφαν ἐσοβησ᾽ ἔτι δέμνια ϑερμὰ λιποῖσαν 

ἀνέρος. ὡς ὃ μὲν εἶπεν: ἐγὼ δέ οἵ & ταχυπειϑής 
χειρὸς ἐφαψαμένα μαλακῶν ἔκλιν᾽ ἐπὶ λέκτρων" 

καὶ ταχὺ χρὼς ἐπὶ χρωτὶ πεπαίνετο, καὶ τὰ πρόσωπα 

ϑερμότεῤ ἧς ἢ πρόσϑε, καὶ ἐψιϑυρίσδομες ἁδύ. 

yOg χά τοι μὴ μακρὰ φίλα ϑρυλέοιμι Σελάνα, 
ἐπράχϑη τὰ μέγιστα, καὶ ἐς πόϑον ἤνϑομες ἄμφω. 

A - »- ? / , , 3 ? M 

κοῦτε τι τῆνος ἐμὶν ἐπεμέμψατο μεξδφα τὸ γ᾽ ἐχϑὲς, 

ovv ἐγὼ αὖ τήνῳ. ἀλλ᾽ ἦνθέ μοι α τε Φιλίστας 

μάτηρ τᾶς ἁμᾶς αὐλητρίδος ἃ τε Μελιξοῦς 

σάμερον, ἁνίκα πέρ τε ποτ᾽ ὠρανὸν ἔτρεχον ἵπποι 

Ad τὰν ῥοδόπαχυν ἀπ᾽ Θκχεανοῖο φέροιδαι" 
κεἶῖπέ μοι ἄλλα τε πολλὰ καὶ ὡς ἄρα 4 λφις ἔραται. 

χεῖτε νιν αὖτε γυναικὸς ἔχει πόϑος εἴτε καὶ ἀνδρός. 

οὐκ ἔφατ᾽ ἀτρεκὲς ἴδμεν, ἀτὰρ τόσον" αἰὲν Ἔρωτος 

ἀκράτω ἐπεχεῖτο καὶ ἐς τέλος ὥχετο φεύγων, 

καὶ φάτο oí στεφάνοιδσι τὰ δώματα τῆνα πυκάδδειν. 

ταῦτα μοι ἃ ξείνα μυϑήσατο, ἔστι δ᾽ ἀλαϑής" 

ἢ y&Q μοι καὶ τρὶς καὶ τετράκις ἄλλοκ᾽ ἐφοίτη, 

καὶ παῤ ἐμὶν ἐτίϑει τὰν ΦΙωρίδα πολλάκις ὄλπαν. 

νῦν δὲ δυωδεκαταῖος ἀφ᾽ ὧτέ νιν οὐδὲ ποτεῖδον. 
5] δ᾽ οὐκ ἄλλο τι τερπνὸν ἔχει, ἁμῶν δὲ λέλασται; 

νῦν μὲν τοῖς φίλτροις καταδήσομαι" αἱ δ᾽ ἔτι κά μὲ 

λυπῇ, τὼν ᾿Δίδαο πύλαν, ναὶ Μοίρας, ἀραξεῖ. 

τοῖά oí ἐν κίστᾳ κακὰ φάρμακα φαμὶ φυλασόειν, 

᾿“σσυρίω, δέσποινα, παρὰ Ecívovo μαϑοῖσα. 

157 δυωδεκαταῖος de Wilamowitz: τε δωδεκαταῖος 159 καί με .. 
λυπεῖ G. Hermann: κὐμὲ λυπῇ (λυπεῖ) 
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2 ' * ^ , J 3 ^ , , 
ἀλλὰ TU μὲν χαίροιδσω ποτ᾽ κχεανον τρέπε πῶλῶως. 

HUE SEIN. Bp aco dca : ἐς ΤῊΣ τόν τοι ἐγὼν, “μαρυλλὶ φίλα, κισσοῖο φυλάσσω 
z0TVL: ἐγὼ Ó οἰσῶ τὸν ἐμὸν πόϑον ὡόπὲρ ὑπέδταν. 

ἷ Ι : (»o» ἀμπλέξας καλύκεσσι καὶ εὐόδμοισι σελίνοις. 
χαῖρε, Σελαναία λιπαρόχροε, χαίρετε ὃ ἄλλοι 

" , p , , , , ἃ ἢ , : - * , : ἀστέρες, EUXXAOLO κατ᾽ ἄντυγα Νυκτὸς ὀπαδοί. ὦμοι ἐγώ, τί πάϑω; τί ὃ δύυόδόοος; οὐχ ὑπακούεις: 

τὸν βαίταν ἀποδὺς ἐς κύματα τηνῶ ἁλεῦμαι, 

ὧπερ τὼς ϑύννως σκοπιάξεται Ὄλπις ὁ γριπεύς" 
xoi κα δὴ ᾿'ποϑάνω -- τὸ γε μὰν τεὸν ἁδὺ τέτυκται. 

ΚΩΜΟΣ | ἔγνων πρᾶν, ὅκα μοι μεμναμένῳ, εἰ φιλέεις με, 
| | οὐδὲ τὸ τηλέφιλον ποτεμάξατο τὸ πλατάγημα, 

Κωμαάσδω ποτί τὼν ᾿Δμαρυλλίδα, ταὶ δέ μοι αἷγες ἀλλ᾽ αὔτως ἁπαλῶ ποτὶ πάχεος ἐξεμαράνϑη: 
βόσκονται κατ᾽ ὄρος, καὶ ὁ Τίτυρος αὐτὰς ἐλαύνει. εἶπε καὶ ᾿ἀγροιὼ τἀλαϑέα κοσκινόμαντις, 
Τίτυρ᾽, ἐμὶν τὸ καλὸν πεφιλημένε, βύσκε τὰς αἷγας, | & πρᾶν ποιολογεῦσα παραιβάτις, οὕνεκ᾽ ἐγὼ μέν 
χαὶ ποτὶ τὼν κράναν ἄγε, Τίτυρε, καὶ τὸν ἐνόρχαν, | τὶν ὅλος ἔγκειμαι, τὺ δέ μευ λόγον οὐδένα ποιῇ. 
τὸν Μιβυκὸν χνάκωνα, φυλάσδεο μή τυ κορύψῃ. : ἢ μάν τοι λευκὰν διδυματόκον αἶγα φυλάσσω, 

τάν μὲ καὶ ἃ Μέρμνωνος ἐριϑακὶς & μελανόχρως 

ΠῚ 

4X 4$) χαρίεσσ᾽ ᾿Δ“μαρυλλί, ví μ᾽ οὐκέτι τοῦτο κατ᾽ ἄντρον 
παρκχύπτοισα καλεῖς, τόν ἐρωτύλον; ἡ ῥά με μισεῖς: 

7» ῥά γέ τοι δσιμός καταφαίνομαι ἐγγύϑεν ἦμεν, 
νύμφα, καὶ προγένειος: ἀπάγξασϑαί us ποησεῖς. 

ἠνίδε τοι δέχα μᾶλα φέρω: τηνῶϑε καϑεῖλον, 
e ^ P - ὦ μ᾽ ἐκέλευ καϑελεῖν vv, καὶ αὔριον ἄλλα τοι οἰσῶ. 

ϑᾶσαι μὰν ϑυμαλγὲς ἐμὸν ἄχος. αἴϑε γενοίμαν 
ἁ βομβεῦσα μέλισσα καὶ ἐς τεὸν ἄντρον ἱχκοίμαν 

A ἃ * 1 ^ ͵ ei , TOV XL660vV διαδὺς καὶ τὰν πτέριν, ἃ TU πυκάδσδει. 
- " ^ » ^ , 3 E vvv &yvov τὸν ρωτα' βαρὺς ϑεὸς" ἡ ρὰ λεαίνας 15 

αἰτεῖ, καὶ δωσῶ οἷ, ἐπεὶ τύ μοι ἐνδιαϑρύπτῃ. 
ἄλλεται ὀφϑαλμός uev ὃ δεξιός: ἀρά γ᾽ ἰδησῶ 

αὐτάν; ἀσεῦμαι ποτὶ τὰν πίτυν ὧδ᾽ ἀποκλινϑ είς. 

χαί κέ μ᾽ ἴσως ποτίδοι, ἐπεὶ οὐκ ἀδαμαντίνα ἐστίν. 
€ , ei NN ^ , pd - 

Ἱππομένης Oxo δὴ ταν παρϑένον ηϑελε γᾶμαι, 

μᾶλ ἐνὶ χερσὶν ἑλὼν δρόμον ἄνυεν: & δ᾽ ᾿Αταλάντα 
€ ^" c , , € *, ^ ei ; 

ὡς ἴδεν, ὡς ἔμανη, ὡς εἰς βαϑὺν ἁλατ᾽ ἔρωτα. 

τὰν ἀγέλαν χὼ μάντις ἀπ᾿ Ὄϑρυος &ys Μελάμπους 
ἐς Πύλον: ἃ δὲ Βίαντος ἐν ἀγκοίναισιν ἐκλίνϑη, 

μάτηρ ἃ χαρίεσσα περίφρονος ᾿Δ4λφεσιβοίας. 
^ ^ M , , » - , 

τὰν δὲ χαλὰν Κυϑέρειαν ἐν ὥρεσι μῆλα νομεύων 

οὐχ οὕτως Ὥδωνις ἐπὶ πλέον ἄγαγε λύσσας, 

μαξὸν ἐθήλαξεν, δρυμῷ τέ νιν ἔτραφε μάτηρ, 
ὃς u& κατασμύχων καὶ ἐς ὀστέον ἄχρις ἰάπτει. 

ὦ τὸ καλὸν ποϑορεῦσα, τὸ πᾶν λίπος" ὦ χυάνοφρυ 
νύμφα, πρόσπτυξαί us τὸν αἰπόλον, ὥς τυ φιλήσω. 
ἔστι καὶ ἐν κενεοῖσι φιλήμασιν ἁδέα τέρψις. 

, » - , ὥστ᾽ οὐδὲ φϑίμενόν νιν &vtQ μαξοῖο τίϑητι; 
s , , 

ξαλωτὸς μὲν ἐμὶν ὁ τὸν ἄτροπον ὕπνον ἰαύων 
᾿Ενδυμίων, ξαλῶ δέ, φίλα γύναι, ᾿Ιασίωνα, ^ , ^ f , 2 34 , ^ τὸν στέφανον τῖλαί μὲ xav αὐτίκα λεπτά ποησεῖς, ὃς τοσσῶν ἐκύρησεν, ὅσ᾽ οὐ πευσεῖσϑε, βέβαλοι. 

18 λίπος schol. v. 1.: λέϑος 27 δὴ Graefe: μὴ 
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᾽ , ^ , ᾿ ? , EN ἀλγέω τὰν χεφαλᾶν, τὶν δ᾽ οὐ μέλει. οὐκέτ᾽ ἀείδω. 
I / , € LU 

κειδεῦμαι δὲ πεσών, καὶ τοὶ λύκοι ὧδέ μ᾽ ἔδονται. 
€ , ^ ^ ^ , B 

ὡς μὲλι τοι yÀvxv τουτὸ κατὰ βροχϑοιο γένοιτο. 

IV 

NOMEI2 

BATTOZX 

Εἰπέ μοι, ὦ Κορύδων, τίνος αἱ βόες; ἦρα Φιλώνδα: 

KOPYAQN 
ovx, ἀλλ᾽ Aiyovog: βόσκειν δέ μοι αὐτὰς ἔδωκεν. 

BATTOZ 

ἢ «x4 ws κρύβδαν τὰ ποϑέσπεῤρα πάσας ἀμέλγεις: 

KOPYASN 

ἀλλ᾽ ὁ γέρων ὑφίητι τά μοσχία κἠμὲ φυλάσσει. 

BATTOEX | 
avrog δ᾽ ἐς τίν᾽ ἄφαντος ó βουκόλος ὥχετο χώραν; 

ΚΟΡΥΔΏΝ . .- 
οὐκ ἀχουσας; ἄγων νιν ἐπ᾽ ᾿Δλφεὸν ὥχετο Μίλων. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ 

xci πόχα τῆνος ἔλαιον ἐπ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὀπώπει:; 

KOPYAON  . 

φαντί vw Ἡρακλῆι βίην καὶ κάρτος ἐρίσδειν. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ 

χήμ᾽ ἔφαϑ᾽ & μάτηρ Πολυδεύκεος ἦμεν ἀμείνω. 

a ΚΟΡΥΖΔΩΝ 
Ἢ , Ἢ ᾿ , αν , - 

κῶώχετ᾽ ἔχων ὄκαπᾶναν τὲ καὶ εἴκατι τουτόϑε μῆλα. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ 

πείσαι κα Μίλων καὶ τὼς λύκος αὐτίκα λυσόην. 

| KOPYAQN 
ταὶ δαμάλαι δ᾽ αὐτὸν μυκώμεναι αἵδε ποϑεῦντι. 

BATTOZX 
S - B . € ^ / ς M € 

δειλαῖαί γ᾽ αὗται, τὸν βουκόλον ὡς κακὸν εὕρον. 

ΚΟΡΥΖΔἊῸΝ 

ἦ μὰν δειλαῖαί γε, καὶ οὐκέτι λῶντι νέμεσθαι. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ 

τήνας μὲν δή τοι τὰς πόρτιος αὐτὰ λέλειπται 

τὠστία. μὴ πρώκας σιτίξεται ὥσπερ ὁ τέττιξ: 

KOPYAQN | 
οὐ Zlàv, ἀλλ᾽ ὅκα μέν νιν ἐπ Αἰσάροιο νομεύω 

καὶ μαλακῶ χόρτοιο καλὰν Ἰῴμυϑα δίδωμι, 

ἄλλοκα δὲ σκαίρει τὸ βαϑύσκιον ἀμφὶ Μαάτυμνον. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ 

λεπτὸς μὲν q0 ταῦρος ὁ πυρρίχος. c € λάχοιεν 

τοὶ τῶ ez guido, τοὶ ̓ δαμόται Oxxo, ϑύωντι 

ee 

τᾷ Ἥρᾳ, τοιύνδε᾽ χαχοχράσμων γὸρ ὃ δᾶμος. 

τς ΚΟΡΥΔΩΝ 
καὶ μὰν ἐς στομάλιμνον ἐλαύνεται ἔς τε τὰ Φύόσκω, 

καὶ ποτὶ τὸν Νήαυϑον, ὅπη καλὰ πάντα φίοντι, 

αἰγίπυρος παὶ χνύξα καὶ εὐώδης μελίτεια. 

| BATTOZ 

φεὶ φεῦ, βασεῦνται καὶ ταὶ βοςς, ὦ τάλαν AVyov, 

εἰς ᾿ΑΔίδαν, ὅκα καὶ τὺ χακᾶς ἠρώσσαο νίκας. 

χἁ σῦριγξ εὐρῶτι παλύνεται, ἅν ποκ᾽ ἐπάξα. 
p. e 77) "Ὁ y * 
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KOPYA£Q,N 

ov τήνα γ᾽, ov Νύμφας, ἐπεὶ ποτὶ Πῖσαν ἀφέρπων 

δῶρον ἐμίν νιν ἔλειπεν: ἐγὼ δέ τις εἰμὶ μελικτάς, 
xsv μὲν τὰ Γλαύχας ἀγχρούομαι, εὖ δὲ τὰ Πύρρω. 
αἰνέω τάν τε Κρότωνα, καλὰ πόλις, ἅ τε Ζάκυνϑος 

χαὶ τὸ ποταῷον τὸ Λακίνιον, ἅπερ ὁ πύκτας 
Αϊγων ὀγδώκοντα μόνος κατεδαίσατο μάζξας. 

τηνεὶ καὶ τὸν ταῦρον ἀπ᾽ ὥρεος ἄγε πιάξας 

τὰς ὁπλᾶς κήδωκ᾽ ᾿Δ“μαρυλλίδι, ταὶ δὲ γυναῖκες 
μακρὸν ἀνάυσαν, χὼ βουκόλος ἐξεγέλασσεν. 

ΒΑΤΤΟΣ 
ὦ χαρίεσσ᾽ ᾿Δμαρυλλί, μόνας σέϑεν οὐδὲ ϑανοίσας 

λασεύμεσϑ᾽- ὅσον αἶγες ἐμὶν φίλαι, 06Gov ἀπέσβης. 

αἰαῖ τῶ σκληρῶ μάλα δαίμονος, 0g μὲ λελόγχει. 

KOPYA£,N 

ϑαρσεῖν χρή, φίλε Βάττε' τάχ᾽ αὔριον ἔσσετ᾽ ἄμεινον. 

ἐλπίδες ἐν ξωοῖσιν, ἀνέλπιστοι δὲ ϑανόντες. 

X0 Ζεὺς ἄλλοκα μὲν πέλει αἴϑριος, ἄλλοκα δ᾽ ὕει. 

BATTOZ -— 

ϑαρσέω. βάλλε κάτωϑε τά μοσχία: τᾶς γὰρ ἐλαίας 
τὸν ϑαλλὸν τρώγοντι τὰ δύσσοα. 

KOPYASQN 

σίτϑ᾽ ὁ “έπαργος, 
σίτϑ᾽ ἃ Κυμαίϑα ποτὶ τὸν λόφον. οὐκ ἐσακούεις: 

ἐς, “ s ^ - ^ , , - nío ναὶ τὸν Πᾶνα κακὸν τέλος αὐτίκα δωσῶν, 
" - ^" 3 εἰ μὴ ἄπει τουτῶϑεν. ἴδ᾽ αὖ πάλιν ἅδε ποϑέρπει. 

εἴϑ᾽ 3 "abdo 9 ^ À 4| e , ἧς μοι ῥοικὸν τὸ λαγωβύλον, ὥς τυ πάταξα. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ | 

ϑᾶσαι μ᾽, ὦ Κορύδων, πὸτ τῶ zig: & γὰρ ἄκανϑα 
᾿ ἁρμοϊ u' ὧδ᾽ ἐπάταξ᾽ ὑπὸ τὸ σφυρόν. ὡς δὲ βαϑεῖαι 

γ 

, , Ἵ , ^ € , , HN “ 

τἀτραχτυλλίδες ἐντί. κακῶς ἃ πόρτις OÀOLTO: | 

εἰς ταύταν ἐτύπην χασμεύμενος. ἡ ῥά γε λεύσσεις: 

KOPYASQN 

ναὶ ναί, τοῖς ὀνύχεσσιν ἔχω τέ vw: ἅδε καὶ αὐτά. 

Ὁ ΒΑ͂ΤΤΟΣ, , δι 

ὁσσίχον ἐστὶ τὸ τύμμα καὶ ἁλίκον ἄνδρα δαμάζξει. 

εἰς ὄρος Oxy ἕρπῃς, μὴ νήλιπος ἔρχεο, Βαάττε" 

ἐν γὰρ ὄρει ῥάμνοι τε καὶ ἀσπάλαϑοι κομόωντι. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ 5: 

εἴπ᾽ ἄγε μ᾽, ὦ Κορύδων, τὸ γερόντιον 1) ρ᾽ ἔτι μύλλει 
, ^ / , , - a Ἢ , " 

τήναν τὰν κυανοφρυν ἐρωτίδα, τᾶς ποκ᾽ ἐκνίσϑη; 
york -ἰ ] 

KOPYASN ΩΝ " 
, " 

» Δ.. 

, , . 3 ' ^ / ' ) 2 | 9 , ἰ 

ἄκμαν γ᾽, ὦ δειλαῖε: πρόαν ys μὲν αὕτος ἑπενϑῶν 60 
B |. - , , T ? , 

καὶ ποτὶ TC μανδρᾳ κατελάμβανον, μος ἐνήργει. 

ΒΑ͂ΤΤΟΣ 

εὖ y, ὥνϑρωπε φιλοῖφα. τό τοι γένος ἢ Σατυρίσκοις 

ἐγγύθεν ἢ Πάνεσσι κακοκνάμοισιν ἐρίσδει. 
! I , 

v 

AITTOAIKON ΚΑΙ lIOIMENIKON 

KOMATAZX 

Aiytg ἐμαί, τῆνον τὸν ποιμένα τὸν Συβαρίταν 

φεύγετε τὸν “άκωνα" τό μευ νάκος ἐχϑὲς ἔκλεψεν. 

A4AK9oN 

οὐκ ἀπὸ τᾶς κράνας; σίττ᾽ ἀμνίδες. ovx ἐσορῆτε 

τόν μευ τὰν σύριγγα πρόαν κλέψαντα Κομάταν; 
2 
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KOMATAZ 

τὰν ποίαν σύριγγα; τὺ γὰρ πόκα, δῶλε Σιβύρτα, 

ἐχτάσα σύριγγα; τί δ᾽ οὐκέτι σὺν Κορύδωνι 

ἀρκεῖ τοι καλάμας αὐλὸν ποππύόδεν ἔχοντι; 

AAKSN 

τάν μοι ἔδωκε Δύκων, ὠλεύϑερε. viv δὲ τὸ ποῖον 

Μάκων ἀγκλέψας πόκ᾽ ἔβα νάκος; εἰπέ, Κομᾶτα" 

οὐδὲ γὰρ Εὐμάρᾳ τῷ δεσπότᾳ ἧς τι ἐνεύδειν. 

ΚΟΜΩ͂ΤΑΣ 

τὸ Κροκύλος μοι ἔδωκε, τὸ ποικίλον, ἁνίκ᾽ ἔϑυσε 

ταῖς Νύμφαις τὰν αἶγα" τὺ δ᾽, ὦ κακέ, καὶ τόκ' ἐτάκευ 

βασκαίνων καὶ νῦν us τὰ λοίσϑια γυμνὸν ἔϑηκας. 

AAKQ9N 
, 3 ^ ^ ^ ^ Pd ? E , 

ov μαὐτὸν τὸν Πᾶνα τὸν ἄκτιον, oU τὲ yt Πάκῶων 

τὰν βαίταν ἀπέδυσ᾽ ὁ Κυλαιϑίδος, ἢ x«t τήνας 
- , » H E ^ c , 

τᾶς πέτρας, Ov) gott, μανεὶς εἰς Κράϑιν αἁλοίμαν. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ 

οὐ μὰν οὐ ταύτας τὰς λιμνάδας, ὠγαϑέ, Νύμφας, 

αἵτε μοι ἵλαοί ve καὶ εὐμενέες τελέϑοιεν, 

οὐ τευ τὰν σύριγγα λαϑὼν ἔχλεψε Κομαάτας. 

AAKOQN 

ci τοι πιστεύσαιμι, τὰ Ζάφνιδος ἄλγε᾽ ἀροίμαν. 

ἀλλ᾽ ὧν αἴ κα λῆς ἔριφον ϑέμεν, ἔστι μὲν οὐδέν 

ἱερόν, ἀλλ᾽ ἄγε τοι διαείδομαι, ἔστε κ᾽ ἀπείπῃς. 

KOMATAZ 

ὗς ποτ᾽ ᾿4ϑαναίαν ἔριν ἤρισεν. ἠνίδε κεῖται 

ὥριφος. ἀλλ᾽ ἄγε καὶ τὺ τὸν εὔβοτον ἀμνὸν ἔρειδε. 

V 

AAKSN 

χαὶ πῶς, ὦ κίναδ᾽, εὖ τάδε γ᾽ ἔσσεται ἐξ ἴδω ἄμμιν; —25 

τίς τρίχας ἀντ ἐρίων ἐποκίξατο; τίς δὲ παρεύσας 

αἰγὸς πρατοτόκοιο καχὰν κύνα δήλετ᾽ ἀμέλγειν:; 

KOMATAZ 

ὅστις νικαδεῖν τὸν πλατίον ὡς TU πεποίϑεις, 

σφὰξ βομβέων τέττιγος ἐναντίον. ἀλλὰ γὰρ οὔτι 
c , 

ὥριφος ἰσοπαλής τοι, ἴδ᾽ ὁ τράγος οὗτος" ἔριόσδε. 

AAKSN 

μὴ Gzt00 οὐ γάρ τοι πυρὶ ϑάλπεαι. ἅδιον ἀσῇ 
- $2? € ^ ^ / 1 » - , 

τῆδ᾽ ὑπὸ τὼν κότινον καὶ τἄλόσεω ταῦτα καϑίξας. 
^ ei , , € , 

ψυχρὸν ὕδωρ τουτεὶ καταλείβεται: ὧδὲ πεφύκει 

ποία χὰ στιβὰς ἅδε, καὶ ἀκρίδες ὧδε λαλεῦντι. 

KOMATAZ 

ἀλλ᾽ οὔτι σπεύδω: μέγα δ᾽ ἄχϑομαι, εἰ vU μὲ τολμῇς 88 

ὄμμασι τοῖς ὀρϑοῖσι ποτιβλέπεν, ὃν ποκ᾽ ἐόντα 

παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐγὼν ἐδίδασκον. ἴδ᾽ ἃ χάρις ἐς τί ποχ᾽ ἕρπει. 

ϑρέψαι καὶ λυκιδεῖς, ϑρέψαι κύνας, ὥς τυ φάγωντι. 

AAKSON 

v παρὰ τεῦς τι μαϑὼν καλὸν ἢ καὶ ἀκούσας 
* 1 EF ὦ καὶ πόκ 

^ ΒΩ 

φϑονερὸν τὺ καὶ ἀπρεπὲς ἀνδρίον avrog. 40 

KOMATAZ 

ἁνίχ᾽ ἐπύγιξόν vv, τὺ δ᾽ ἄλγεες" αἵ δὲ χίμαιραι 

αἵδε κατεβληχῶντο, καὶ ὁ τράγος αὐτὲς ἐτρύπη. 

AAKSN 

μὴ βάώϑιον τήνω πυγίσματος, ὗβε, ταφείης. 

ἀλλὰ γὰρ ἕρφ᾽, ὧδ᾽ ἕρπε, καὶ ὕστατα βουκολιαξῇ. 

15 Κυλαιϑίδος Bechtel (Herond. 6, 50): Καλαιϑίδος 95 κίναδος τύ, τἀδ᾽ Wordsworth 80 rov Ahrens: rv 
9* 
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KOMATAZ 

οὐχ ἑρψῶ τηνεί: τουτεὶ δρύες, ὧδε κύπειρος, 

ὧδε καλὸν βομβεῦντι ποτὶ σμάνεσόι μέλισσαι" 

ἔνϑ᾽ ὕδατος ψυχρῶ κρᾶναι δύο" ταὶ δ᾽ ἐπὶ δένδρει 

ὄρνιϑες λαλαγεῦντι" καὶ & σκιὰ οὐδὲν ὁμοία 

τᾷ παρὰ τίν: βάλλει δὲ καὶ ἃ πίτυς ὑψόϑε κώνοις. 

AAKSN 

ἢ uv ἀρνακίδας τε καὶ tigux τῆδε πατησεῖς, 

ci κ᾽ ἔνϑης, ὕπνω μαλακώτερα" ταὶ δὲ τραγεῖαι 

ταὶ παρὰ τὶν ὄσδοντι κακώτερον ἢ τύ περ ὑόδεις. 

στασῶ δὲ κρατῆρα μέγαν λευκοῖο γάλακτος 

ταῖς Νύμφαις, στασῶ δὲ καὶ ἁδέος ἄλλον ἐλαίω. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑ͂Σ 

αἱ δέ κε καὶ τὺ μόλῃς, ἁπαλὸν πτέριν ὧδε πατησεῖς — 55 

καὶ γλάχων᾽ ἀνθεῦσαν: ὑπεσσεῖται δὲ χιμαιρᾶν 

δέρματα τᾶν παρὰ τὶν μαλακώτερα τετράκις ἀρνῶν. 

στασῶ δ᾽ ὀκτῶ μὲν γαυλὼς τῷ Πανὶ γάλακτος, 

ὀκτὼ δὲ σκαφίδας μέλιτος πλέα κηρί᾽ ἐχοίδας. 

AAKON 

αὐτόϑε μοι ποτέρισδε καὶ αὐτόϑε βουκολιάξευ" 

τὰν σαυτῶ πατέων ἔχε τὰς δρύας. ἀλλὰ τίς ἄμμε, 

τίς κρινεῖ; αἴϑ' ἔνϑοι ποχ᾽ ó βουκόλος ὧδ᾽ ὁ “υκώπας. 

KOMATAZ 

οὐδὲν ἐγὼ τήνω ποτιδεύομαι: ἀλλὰ τὸν ἄνδρα, 

αἱ λῇς, τὸν δρυτόμον βωστρήσομες, ὃς τὰς ἐρείκας 

τήνας τὰς παρὰ τὶν ξυλοχίξεται" ἔστι δὲ Μόρσων. 

AAKSN 
βωστρέωμες. 

V 

57 πολλάκις v.l: τετράκις 

KOMATAZX 

τὺ χάλει νιν. 

AAKSN 

[9^, ὦ ξένε, μικκὸν ἄκουσον 

τῆδ᾽ ἐνθών: ἄμμες γὰρ ἐρίσδομες, ὅστις ἀρείων 

βουκολιαστάς ἐστι. τὺ δ᾽, ὦ φίλε, μήτ᾽ ἐμέ, Μόρσων, 

ἐν χάριτι κρίνῃς, μήτ᾽ ὦν τύγα τοῦτον ὀνάσῃς. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ 

ναὶ ποτὶ τᾶν Νυμφᾶν, Μόρσων φίλε, μήτε Κομάτα τὸ 

τὸ πλέον ἰϑύνῃς, μήτ᾽ ὦν τύγα τῷδε χαρίξῃ. 

ἅδε τοι & ποίμνα τῶ Θουρίω ἐστὶ Σιβύρτα, 

Εἰμάρα δὲ τὰς αἷγας ὁρῇς, φίλε, τῶ Συβαρίτα. 

AAKQN 

μή vU τις ἠρώτη πὸτ τῶ Διός, «ive Σιβύρτα 

αἴτ᾽ ἐμόν ἐστι, κάκιστε, τὸ ποίμνιον; ὡς λάλος ἐσσί. 

KOMATAZ 

βέντισϑ᾽ οὗτος, ἐγὼ uiv ἀλαϑέα πάντ᾽ ἀγορεύω 

χοὐδὲν καυχέομαι: τὺ δ᾽ ἄγαν φιλοκέρτομος ἐσσί. 

AAKON 

εἶα λέγ᾽, εἴ τι λέγεις, καὶ τὸν ξένον ἐς πόλιν ot 9g 
^ Pil 

tóvv ἄφες: ὦ Παιάν, ἦ στωμύλος 1690, Κομᾶτα. 

KOMATAZ 

ταὶ Μοῖσαί us φιλεῦντι πολὺ πλέον ἢ τὸν ἀοιδόν 80 

ΖΔάφνιν: ἐγὼ δ᾽ αὐταῖς χιμάρως δύο πρᾶν ποκ᾽ ἔϑυσα. 

A4AKS)9N 

καὶ γὰρ ἔμ᾽ Ὡπόλλων φιλέει μέγα, καὶ καλὸν αὐτῷ 

κριὸν ἐγὼ βόσκω. τὰ δὲ Κάρνεα καὶ δὴ ἐφέρπει. 

77 γε μὰν ν.}.: δ᾽ ἄγαν 
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KOMATAZ 

πλὰν δύο τὰς λοιπὰς διδυματόκος αἶγας ἀμέλγω, 

καί μ᾽ ἃ παῖς ποϑορῶσα ἱτάλαν᾽ λέγει ᾿αὐτὸς ἀμέλγεις᾽; 85 

AAKSON 

φεῦ φεῦ: Μάκων τοι ταλάρως σχεδὸν εἴκατι πληροῖ 

τυρῶ καὶ τὸν ἄνηβον ἐν ἄνϑεσι παῖδα μολύνει. 

KOMATAZ 

βάλλει καὶ μάλοισι τὸν αἰπόλον & Κλεαρίστα 

τὰς αἶγας παρελάντα καὶ ἁδύ τι ποππυλίασδει. 

AAKSON 

κἠμὲ γὰρ ὁ Κρατίδας τὸν ποιμένα λεῖος ὑπαντῶν 
ἐκμαίνει" λιπαρὸ δὲ παρ᾽ αὐχένα σείετ᾽ ἔϑειρα. 

KOMATAZ 

ἀλλ οὐ σύμβλητ ἐστὶ κυνόσβατος οὐδ᾽ ἀνεμώνα 

πὰρ ῥόδα, τῶν ἄνδηρα παρ᾽ αἱμασιαῖσι πεφύκει. 

AAKQON 

οὐδὲ yag οὐδ᾽ ἀκύλοις ὀρομαλίδες: od μὲν ἔχοντι 
λεπτὸν ἀπὸ πρίνοιο λεπύριον, αἱ δὲ μελιχραί. 

KOMATAX 

κἠγὼ μὲν δωσῶ τᾷ παρϑένῳ αὐτίκα φάσσαν 
ἐκ τὰς ἀρκεύϑω καϑελών:" τηνεὶ γὰρ ἐφίσδει. 

AAKSN 
, Ec ^ ? - M , e , - 

ἀλλ ἐγὼ ἐς χλαῖναν μαλακὸν πόκον, ὀπποκὰ πεξῶ 
^ 7 ^ , , , 3 , 

ταν οἷν τὰν πέλλαν, Κρατίδᾳ δωρήσομαι cocos. 

ΚΟΜΩΑ͂ΤΑΣ 
ὁ... - , 

σίττ ἀπὸ τᾶς xotívo ταὶ μηκάδες" ὧδε νέμεσϑε, 
€ ^ - , ^, w 

ὡς τὸ κάταντες τοῦτο γεώλοφον «i τε μυρῖχαι. 

95 μιελέχροι v. 1. 

AAKOQN 
- ^ T , rn? 

οὐκ ἀπὸ τᾶς δρυὸς ovrog ὁ Κώναρος ἃ ve Κιναΐϑα: 

τουτεὶ βοσκησεῖσϑε ποτ ἀντολάς, ὡς 0 Φάλαρος. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ 

ἔστι δέ μοι γαυλὸς κυπαρίσσινος, ἔστι δὲ κρατήρ. 

ἔργον Πραξιτέλευς" τᾷ παιδὶ δὲ ταῦτα φυλάσσω. 

AAKSN 

χἁμῖν ἐστι κύων φιλοποίμνιος, ὃς λύκος ἄγχει, 

ὃν τῷ παιδὶ δίδωμι τὰ ϑηρία πάντα διώκειν. 

KOMATAZX 

ἀκρίδες, αἱ τὸν φραγμὸν ὑπερπαδῆτε τὸν ἁμόν, 

μή μευ λωβάσησϑε τὰς ἀμπέλος" ἐντὶ γὰρ ἄβαι. 

AAKS9N 

τοὶ τέττιγες, ὁρῆτε, τὸν αἰπόλον ὡς ἐρεϑίξω" 

οὕτως κὔμμες ϑὴην ἐρεϑίξετε τὼς καλαμεῦυτας. 

ΚΟΜΑ͂ΤΑΣ 

μιδσέω τὰς δασυκέρκος ἀλώπεκας, αἵ τὰ Μίκωνος 

αἰεὶ φοιτῶσαι τὰ ποϑέσπερα ῥαγίξοντι. 

AAKSN 

χαὶ γὰρ ἐγὼν μισέω τὼς κανϑάρος, o? và Φιλώνδα 

σῦκα κατατρώγοντες ὑπανέμιοι φορέονται. 

KOMATAZ 

ἦ oU μέμνασ᾽, 0x ἐγώ vv κατήλασα, καὶ τὺ σεσαρώς 

εὖ ποτεκιγκλίξευ καὶ τᾶς δρυὸς εἴχεο τήνας; 

A4AKON 

τοῦτο uiv ot μέμναμ᾽ ὅκα μάν ποκα τῆδέ τυ δήσας 

Εὐμάρας ἐκάϑαρε, καλῶς μάλα τοῦτό y ἴσαμι. 
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KOMATAZX 

ἤδη τις, Μόρσων, zwxgaívevav ἢ οὐχὶ παραίσϑευ: 

GxíAÀng ἰὼν γραίας ἀπὸ σάματος αὐτίκα τίλλειν. 

A4AK9N 

χηγῶν μὰν xvíto, Μόρσων, τινά" καὶ τὺ δὲ λεύσσεις. 
, ^ ' , » , * ^ P 

ἐνθὼν ταν κυκλάμινον OQvGGé vvv ἐς τὸν Alàtvra. 

KOMATAZ 

Ἱμέρα &v9' ὕδατος ῥείτω γάλα, καὶ τὺ δὲ, Κρᾶϑι, 

οἴνῳ πορφύροις, τὰ δέ τοι σία καρπὸν ἐνείκαι. 

A4AKSON 

ῥείτω χὰ Συβαρῖτις ἐμὶν μέλι, καὶ τὸ πότορϑρον 

& παῖς &v9" ὕδατος τᾷ κάλπιδι κηρία βάψαι. 

ΚΟΜΩ͂ΤΑΣ 

ταὶ μὲν ἐμαὶ κυτιδσόν τε καὶ αἵγιλον αἶγες ἔδοντι, 

καὶ Gylvov πατέοντι καὶ ἐν χομάροισι κέονται. 

AAKON 

ταῖσι δ᾽ ἐμαῖς ὀίεόσι πάρεστι uiv ἃ μελίτεια 
φέρβεσϑαι, πολλὸς δὲ καὶ ὡς ῥόδα κισϑὸς ἐπανϑ εἶ. 

ΚΟΜΩ͂ΤΑΣ 
E "- y? , ei " 3 ^ / ovx ἐραμ᾽ “λκίππας, ὁτι μὲ πρᾶν οὐκ ἐφίλησε 
- Pid - Ὁ e, n ^ , “ τῶν GQrOV καϑελοῖσ᾽, ὁκὰ oí τὰν φασόαν ἔδωκα. 

A44 KON 

ἀλλ᾽ ἐγὼ Εὐμήδευς ἔραμαι μέγα" καὶ γὰρ Ox αὐτῷ 
τὰν σύριγγ᾽ ὥρεξα, καλόν τί με κάρτ᾽ ἐφίλησεν. 

ΜΟΡΣΩΝ 

οὐ ϑεμιτόν, Πάκων, ποτ᾽ ἀηδόνα κίδσας ἐρίσδειν, 
οὐδ᾽ ἔποπας κύκνοισι" τὺ δ᾽, ὦ τάλαν, ἐσσὶ φιλεχϑής. 

v- ὙΣ 

παύσασϑαι κέλομαι τὸν ποιμένα. τὶν δὲ, Κομᾶτα. 

δωρεῖται Μόρσων τὰν ἀμνίδα: καὶ τὺ δὲ ϑύσας 
- , E 

ταῖς Νύμφαις Μόρσωνι καλὸν κρέας αὐτίκα πέμψον. 

KOMATAZX 

πεμψῶ ναὶ τὸν Πᾶνα. φριμάσσεο πᾶδα rQaylóxov 

νῦν ἀγέλα: κἠγὼν γὰρ ἴδ᾽ ὡς μέγα τοῦτο καχαξῶ 

x&v τῶ Μάκωνος τῶ ποιμένος, ὅττι ποκ᾽ ἤδη 

ανυσάμαν τὰν ἀμνόν" ἐς ὠρανὸν ὕμμιν ἁλεῦμαι. 

αἷγες ἐμαὶ, ϑαρδεῖτε, κερούτιδες" αὔριον ὕμμε 
πάσας ἐγὼ λουσῶ Συβαρίτιδος ἔνδοϑι λίμνας. 

οὗτος ὁ λευκίτας ὁ κορυπτίλος, εἴ τιν᾽ ὀχευσεῖς 

τὰν αἰγῶν, φλασσῶ rv, πρὶν ἢ γέ μὲ καλλιερῆσαι 

ταῖς Νύμφαις τὰν ἀμνόν. ὃ δ᾽ αὖ πάλιν. ἀλλὰ γενοίμαν. 

αἱ μή τυ φλάσσαιμι, Μελάνϑιος ἀντὶ Κομάτα. 150 

VI 

BOYKOMIA2TAI 

Zauoívug y6 Δάφνις ὁ BovxóAog εἰς ἕνα χῶρον 
» 3 e ^ - 

τὰν ἀγέλων πόκ᾽, ἄρατε, συνάγαγον" ἧς δ᾽ ὃ uiv αὐτῶν 
^ e , N 

πυρρός, ὃ δ᾽ ἡμιγένειος" ἐπὶ κράναν δέ τιν᾽ ἄμφω 
e / / , d £$9 »): 
ἑσδόμενοι ϑέρεος μέσῳ ἅματι τοιαδ᾽ ἄειδον. 

πρᾶτος δ᾽ ἄρξατο Ζάφνις, ἐπεὶ καὶ πρᾶτος ἐρίσδεν'᾽ 
, , € , 

᾿Βάλλει τοι, Πολύφαμε, τὸ ποίμνιον ἃ Γαλάτεια 
, , ^ * , » - 

μάλοισιν, δυσέρωτα τὸν αἰπόλον ἄνδρα καλεῦδα" 

χαὶ τύ νιν οὐ ποϑόρησϑα, τάλαν τάλαν, ἀλλὰ κάϑησαι 

ἁδέα συρίσδων. πάλιν αδ᾽, ἴδε, τὰν κύνα βαλλει, 
e, - » el / «4 uA »ὕ 

α τοι τᾶν ὀίων ἕπεται 6xozOc' & δὲ βαύδδει 
ei , ^ " ^ , , 

εἰς «Ax δερκομένα, τὰ δέ viv χαλὰ κυματὰ φαίνει 
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ἅσυχα καχλάξοντος ἐπ᾽ αἰγιαλοῖο ϑέοισαν. 

φράξεο, μὴ τᾶς παιδὸς ἐπὶ κνάμαισιν ὀρούόδῃ 

ἐξ ἁλὸς ἐρχομένας, κατὰ δὲ χρόα καλὸν ἀμύξῃ. 

& δὲ καὶ αὐτόϑε τοι διαϑρύπτεται" ὡς ἀπ᾽ ἀκάνϑας 

καὶ καπυραὶ χαῖται, τὸ καλὸν ϑέρος ἁνίκα φρύγει, 

xxi φεύγει φιλέοντα καὶ οὐ φιλέοντα διώκει, 

xxi τὸν ἀπὸ γραμμᾶς κινεῖ λίϑον: ἦ γὰρ ἔρωτι 

πολλάκις, ὦ Πολύφαμε, τὰ μὴ καλὰ καλὰ πέφανται. 

τῷ δ᾽ ἐπὶ Δαμοίτας ἀνεβάλλετο καὶ τάδ᾽ ἄειδεν" 

Εἶδον ναὶ τὸν Πᾶνα, τὸ ποίμνιον ἁνίκ᾽ ἔβαλλε, 

χοῦ μ᾽ ἔλαϑ᾽, οὐ τὸν ἐμὸν τὸν ἕνα γλυκύν (à ποϑορῶμι 

ἐς τέλος, αὐτὰρ Ó μάντις ὁ Τήλεμος ἔχϑρ᾽ ἀγορεύων 

ἐχϑρὰ φέροι ποτὶ οἶκον, ὅπως τεκέεσσι φυλάσσοι), 

ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐγὼ κνίξων πάλιν οὐ ποϑόρημι;, 

ἀλλ᾽ ἄλλαν τινὰ φαμὶ γυναῖκ᾽ ἔχεν" ἃ δ᾽ ἀίοισα 

ξαλοῖ μ᾽, ὦ Παιάν, καὶ τάκεται, ἐκ δὲ ϑαλάσσας 

οἰστρεῖ παπταίνοισαι zov ἄντρα τε καὶ ποτὶ ποίμνας. 

σίξα δ᾽ ὑλ [ L τᾷ /* καὶ γὰρ OX ἤρων (ta δ᾽ ὑλακτεῖν νιν καὶ τᾷ κυνι" καὶ γὰρ ῃηρῶν, 

αὐτᾶς ἐχνυξᾶτο ποτ᾽ ἰσχία ῥύγχος ἔχοισα. 

ταῦτα δ᾽ ἴσως ἐσορῶσα ποεῦντά μὲ πολλάκι πεμψεῖ 
, ^ AU. - “ NY , 

ἄγγελον. αὐτὰρ ἐγὼ κλᾳξῶ ϑύρας, ἔστε κ᾽ ὁμοσόῃ 

αὐτά μοι στορεσεῖν καλὰ δέμνια τἄσδ᾽ ἐπὶ νάσω. 
, ᾽ * t e 

xxi γάρ ϑὴν οὐδ᾽ εἶδος ἔχω κακόν, ὡς μὲ λέγοντι. 
5 ^ - , , 3 ,, 3 B 4 

ἡ γὰρ πρᾶν ἐς πόντον ἐσέβλεπον, ἧς δὲ γαλᾶνα, 
1 ^ * ^ , ^ Li e , , 

καὶ καλὰ μὲν τὰ γένεια, καλὰ δὲ μευ ἃ μία κῶρα, 

ὡς παῤ ἐμὶν κέκριται, κατεφαίνετο, τῶν δέ τ᾽ ὀδόντων 
, 3 ^ , € ’ , 

λευκοτέραν αὐγὰν Παρίας ὑπέφαινε λίϑοιο. 

ὡς μὴ βασκανϑῶ δέ, τρὶς εἰς ἐμὸν ἔπτυσα xóÀzov: 
- ^ € DJ 1 ? 

ταῦτα γὰρ ἃ γραία us Κοτυτταρὶς ἐξεδίδαξεν 
τι «Ψ * , 4€ , , 3 

[ἃ πρᾶν ἀμάντεσσι παρ᾽ Ἱπποκίωνι ποταυλει]. 

Τόσσ᾽ εἰπὼν τὸν Ζάφνιν ὃ Δαμοίτας ἐφίληδε, 
κι 1 - , - € * » ^ 3 ^ LL 

40 uiv τῷ σύριγγ᾽, ὃ δὲ τῷ καλὸν αὐλὸν ἔδωκεν" 

VI VII 

HN 

αὔλει Ζίαμοίτας, σύρισδε δὲ Δάφνις ὁ βούτας" 
3 - 3 - , L ᾿ 

ὠρχεῦντ ἐν μαλακᾷ ταὶ πόρτιες αὐτίχα ποίᾳ. 
,͵ ^ , , ? / 9 ἢ 

νίχη μὰν οὐδαλλος, ἀνήσσατοι δ᾽ ἐγένοντο. 

VII 

OAAY2IA 

Ἦς χρόνος, &víx' ἐγώ τε καὶ Εὔκριτος ἐς τὸν άλεντα 

εἵρπομες ἐκ πόλιος, σὺν καὶ τρίτος ἄμμιν ᾿Αμύντας. 

τᾷ foi γὰρ ἔτευχε ϑαλύσια καὶ Φρασίδαμος 

χ᾽ Δντιγένης, δύο τέχνα “υκωπέος, εἴ τί περ ἐσϑλόν 

χαῶν τῶν ἐπάνωϑεν ἀπὸ Κλυτίας τε καὶ αὐτῶ 
Χάλκωνος, Βούριναν ὃς ἐκ ποδὸς ἄνυε κράναν 

εὖ ἐνερεισάμενος πέτρᾳ γόνυ" ταὶ δὲ παρ αὐτάν 
αἴγειροι πτελέαι τε ἐύσκιον ἄλόσος ὕφαινον 

χλωροῖσιν πετάλοισι κατηρεφέες κομόωσαι. 

χοὔπω τὰν μεσάταν ὁδόν ἄνυμες, οὐδὲ τὸ σᾶμα 
ἄμμιν τὸ Βρασίλα κατεφαίνετο, καί τιν᾽ ὁδίταν 

ἐσθλὸν σὺν Μοίσαισι Κυδωνικὸν εὕρομες ἄνδρα, 

οὔνομα μὲν “υκίδαν, ἧς δ᾽ αἰπόλος, οὐδέ κέ τίς νιν 

ἠγνοίησεν ἰδών, ἐπεὶ αἰπόλῳ ἔξοχ᾽ ἐῴκει. 

ἐκ μὲν γὰρ λασίοιο δασύτριχος εἶχε τράγοιο 

κνακὸν δέρμ᾽ ὦμοισι νέας ταμίδοιο ποτόόσδον, 

ἀμφὶ δέ οἱ στήϑεσσι γέρων ἐσφίγγετο πέπλος 

ξωστῆρι πλακερῷ, óovxxv δ᾽ ἔχεν ἀγριελαίω 

δεξιτερᾷ κορύναν. καί μ᾽ ἀτρέμας εἶπε σεσαρώς 

ὄμματι μειδιόωντι, γέλως δέ οἱ εἴχετο χείλευς" 

᾿Σιμιχίδα, πᾷ δὴ τὸ μεσαμέριον πόδας ἕλκεις, 

ἁνίχα δὴ καὶ σαῦρος ἐν αἱμασιαῖσι καϑεύδει, 

οὐδ᾽ ἐπιτυμβίδιοι κορυδαλλίδες ἠλαίνοντι; 

15 λαιοῖο Graefe: λασίοιο 16 ὥμοιο Kaibel: uoto 
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Ἃ ^ -“ 9 AN , , N , - 

ἢ μετὰ δαῖτ᾽ ἄκλητος ἐπείγεαι; ἢ τινος ἀστῶν 
^ “" , el 4 , 

λανὸν ἔπι ϑρωόκεις; ὡς TEU ποι VLGGOJLEVOLO 

πᾶσα λίϑος πταίοιδσο, zov ἀρβυλίδεσσιν oss. 

τὸν δ᾽ ἐγὼ ἀμείφϑην ᾿ “υκίδα φίλε, φαντί τυ πᾶντες 

μεν συρικτὰν μέγ᾽ ὑπείροχον ἔν τὲ νομεῦσιν 
LU E 2 , ^ ^ / ^ $- Ὁ 

ἔν v ἀματήρεσσι. τὸ δὴ μάλο, ϑυμὸν ἰαίνει 

ἁμέτερον" καί τοι κατ᾽ ἐμὸν νόον ἰσοφαρίξειν 
* , 5 δ - 

ἔλπομαι. & δ᾽ ὁδὸς ἅδε ϑαλυσιάς" ἡ γὰρ ἑταῖροι 

ἀνέρες εὐπέπλῳ Ζ΄αμάτερι δαῖτα τελεῦντι 
, , , , , 

0Àfc ἀπαρχύμενοι" μάλα γάρ Gqiou πίονι μέτρῳ 
d ῃ A 3 , 3 , 

& δαίμων εὔκριϑον ἀνεπλήρωσεν αλῶωᾶν. 

ἀλλ᾽ ἄγε δή — ξυνὰ γὰρ 000g, ξυνὰ δὲ καὶ ἀῶς — 
, , 2 » 

βουκολιασδώμεσϑα᾽ τάχ᾽ ὥτερος ἄλλον ονασεῖ. 
, ^ - , , 

καὶ γὰρ ἐγὼν Μοισᾶν καπυρὸν στόμα, κὴἠμὲ λέγοντι 
, , , , 

πάντες ἀοιδὸν ἄριστον: ἐγὼ δέ τις οὐ ταχυπειϑῆής. 
3 - ᾽ , H ? * , A ^ , , 

ot Δᾶν: ov γάρ πω xxv ἐμὸν voov οὔτε τὸν ἐσϑλὸν 

Σικελίδαν νίκημι τὸν ἐκ Σάμω οὔτε Φιλητᾶν 

ἀείδων, βάτραχος δὲ zov ἀκρίδας cg τις ἐρίσδω. 

ὡς ἐφάμαν ἐπίταδες" ὁ δ᾽ αἰπόλος ἁδὺ γελαάσόσας 

τάν τοι᾿ ἔφα ἱκορύναν δωρύττομαι, οὕνεκεν ἐσσί 

πᾶν ἐπ᾽ ἀλαϑείᾳ πεπλασμένον ἔκ ΖΙιὸς ἔρνος. 

ὥς μοι καὶ τέκτων μέγ᾽ ἀπέχϑεται, ὅστις ἐρευνῇ 

(Gov ὄρευς κορυφᾷ τελέσαι δόμον ᾿ἀρομέδοντος, 
- , - , 

καὶ Μοισᾶν ὄρνιχες, ὅσοι ποτὶ Χῖον ἀοιδόν 

ἀντία κοκκύξοντες ἐτώσια μοχϑίξοντι. 

ἀλλ᾽ ἄγε βουκολικᾶς ταχέως ἀρξωώμεϑ'᾽ ἀοιδᾶς, 

Σιμιχίδα: κἠγὼ μέν, ὅρη φίλος, εἴ τοι ἀρέόσκει 
"νὴ ( - , Pd ^ /$& H ͵ , 

τοῦϑ᾽ or. πρᾶν ἐν Oogtu τὸ μελύυδριον ἐξεποναόδα. 
P , 

"Ec6svou ᾿4γεάνακτι καλὸς πλόος ἐς Μιτυλήναν, 

χῶταν ἐφ᾽ ἑσπερίοις ἐρίφοις νότος ὑγρὰ διώκῃ 
, ς , DUE. 3: 9 9 - ’ LL 

κύματα, y Ὡρίων Ov ἐπ’ ὠκεανῷ πόδας ἴόδχει, 

L 1 VH 

αἴ κα τὸν “υκίδαν ὀπτεύμενον ἐξ ᾿ἀφροδίτας 
ῥύσηται" ϑερμὸς γὰρ ἔρως αὐτῶ us καταίϑει. 
χἁλκυόνες στορεσεῦντι τὰ κύματα τάν τε ϑάλασσαν 
τόν τε νότον τόν τ᾽ εὗρον, ὅς ἔσχατα φυκία κινεῖ, 
ἁλκυόνες, γλαυκαῖς Νηρηίσι ταί τε μάλιστα 
ὀρνίϑων ἐφίληϑεν, ὅσαις τέ περ ἐξ ἁλὸς ἄγρα. 
᾿Δγεάνακτι πλόον διξημένῳ ἐς Μιτυλάναν 
ὥρια πάντα γένοιτο, καὶ εὔπλοος ὕρμον ἵκοιτο. 
κἡγὼ τῆνο κατ᾽ ἀμαρ ἀνήτινον ἢ ῥοδόεντα 
ἢ καὶ λευκοΐων στέφανον περὶ κρατὶ φυλάσσων 
τὸν πτελεατικὸν οἶνον ἀπὸ κρατῆρος ἀφυξώ 

. ' , , ^ παρ πυρὶ κεκλιμένος, κύαμον δέ τις ἐν πυρὶ φρυξεϊῖ. 
€ ^ - IL , - χὰ στιβὰς ἐσσεῖται πεπυκασμένα ἔστ᾽ ἐπὶ πᾶχυν 

κνυξᾳ v ἀσφοδέλῳ vt πολυγνάμπτῳ τε σελίνῳ. 
καὶ πίομαι μαλακῶς μεμναμένος ᾿“γεάνακτος 
αὐταῖσιν κυλίκεσσι καὶ ἐς τρύγα χεῖλος ἐρείδων. 
αὐἰλησεῦντι δέ μοι δύο ποιμένες, εἷς μὲν ᾿“χαρνεύς, 
εἷς δὲ “Πυκωπίτας- ὁ δὲ Τίτυρος ἐγγύϑεν ἀσεῖ, 
ὥς ποκα τᾶς Ξενέας ἠράσσατο Ζάφνις ὁ βούτας, 
χὡὼς ὄρος ἀμφ᾽ ἐπονεῖτο καὶ ὡς δρύες αὐτὸν ἐϑρήνευν, 
Ἱμέρα «ive φύοντι παῤ ὄχϑῃσιν ποταμοῖο, 
εὔτε χιὼν ὥς Tig κατετάχετο μακρὸν ὑφ᾽ Aiuov 
ἢ 49c ἡ Ῥοδόπαν ἢ Καύκασον ἐσχατόωντα. 
ἀσεῖ δ᾽ ὥς ποκ᾽ ἔδεκτο τὸν αἰπόλον εὐρέα λάρναξ 
ξωὸν ἐόντα κακαῖσιν ἀτασϑαλίαισιν ἄνακτος, 

ὥς τέ νιν αἴ σιμαὶ λειμωνόϑε φέρβον ἰοῖσαι 
κέδρον ἐς ἁδεῖαν μαλακοῖς ἄνϑεσσι μέλισσαι, 
οὕνεκά oí γλυκὺ Μοῖσα κατὰ στόματος χέε νέκταρ. 
ὦ μακαριστὲ Κομᾶτα, τύ ϑὴην τάδε τερπνὰ πεπόνϑεις, 
καὶ vU κατεκλάσϑης ἐς λάρνακα, καὶ τὺ μελισσᾶν 
κηρία φερβόμενος ἔτος ὥριον ἐξεπόνασας. 

40 Φιλίταν Crónert: Φιλητᾶν 46 εὐρυμέδοντος v.1. 
62 ὥρια schol. v. L: ὥρια 
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αἴϑ᾽ ἐπ᾿ ἐμεῦ ξωοῖς ἐναρίϑμιος ὥφελες ἦμεν, 

ὥς τοι ἐγὼν ἐνόμευον ἀν᾽ ὥρεα τὰς καλὰς αἷγας 

φωνᾶς εἰσαΐων, τὺ δ᾽ ὑπὸ δρυσὶν ἡ ὑπὸ πεύκαις 

ἁδὺ μελισδόμενος κατεκέκλιόσο, ϑεῖε Κομᾶτα. 

Χὼ μὲν vóóG εἰπὼν ἀπεπαύσατο" τὸν δὲ μετ᾽ αὖτις 90 
- , ’ LÁ κἠγὼν voi ἐφάμαν" ' Δυκίδα φίλε, πολλὰ μὲν ἄλλα 

Νύμφαι x5ui δίδαξαν &v' ὥρεα βουκολέοντα 
, , , B ^ 9$ 91 , P , E 

ἐόϑλα, τὰ που καὶ Zqvog ἐπὶ ϑρονον ἄγαγε φᾶμα 

ἀλλὰ vÓy ἐκ πάντων μέγ᾽ ὑπείροχον, Q vv γεραίρειν 

ἀρξεῦμ᾽- ἀλλ᾽ ὑπάκουσον, ἐπεὶ φίλος ἔπλεο MoíGoug. 98 
, 1 » ; 7 : 5 * ς , 

Σιμιχίδᾳ μὲν Ἔρωτες émémvagov: ἡ γὰρ ὁ δειλὸς 
9. "ὁ - ei - * ? 

τόσσον ἐρᾷ Μυρτοῦς, ὅσον εἴαρος αἶγες ἐρᾶντι. 
ei, » 4 ^ , , METUO , 
Ἄρατος δ᾽ ὁ τὰ πάντα φιλαίτατος &végu vQvO 

, * * Pl 

παιδὸς ὑπὸ σπλάγχνοισιν ἔχει πόϑον. οἶδεν ΄Ζ4ριόστις. 
L ^ , , ) 93 P e Ὁ ἢ »*- ν ) ὃ 
ἐσϑλὸς ἀνὴρ, μέγ᾽ ἄριστος, ον οὐδὲ κεν αὕτος ἀείδειν 

Φοῖβος σὺν φόρμιγγι παρὰ τριπόδεόσόι μεγαίροι, 
ς , ^ Lid STRA RAE... , LL BEL 

ὡς ἐκ παιδὸς ἄρατος ὑπ᾽ ὀστέον αἴϑετ᾽ ἔρωτι. 

τόν μοι Πάν, Ὁμόλας ἐρατὸν πέδον ὅστε λέλογχας, 

ἄκλητον τήνοιο φίλας ἐς χεῖρας ἐρείδαις, 
"o5 HL LI Ξ3 P - , 

εἴτ᾽ ἔστ᾽ ἀρα Φιλῖνος ὁ μαλϑακὸς εἴτε τις ἄλλος. 

xti μὲν ταῦτ᾽ ἔρδοις, ὦ Πὰν φίλε, μή τί τυ παῖδες 
᾽ , € ^ , 1 » 

“ρκαδικοὶ σκίλλαισιν ὑπὸ πλευρᾶς τε καὶ ὠμῶς 

τανίκα μαστίσδοιεν, ὅτε κρέα τυτϑὰ παρείη; 

εἰ δ᾽ ἄλλως νεύσαις, κατὰ μὲν χρόα πάντ᾽ ὀνύχεσσι 

δακνόμενος κνάσαιο καὶ ἐν κνίδαισι κωαϑεύδοις. 

εἴης 0 Ἠδωνῶν μὲν ἐν ὥρεσι χείματι μέσδσῳ ts B Qeot yeu pooo0t 
er ^ , P 

Efgov πὰρ ποταμὸν τετραμμένος ἐγγύϑεν ἄρκτω, 

ἐν δὲ ϑέρει πυμάτοισι παρ᾽ Αἰὐἰϑιόπεσσι νομεύοις 
, , e "a , 

πέτρᾳ ὕπο BAsuvov, οϑεν οὐκέτι Νεῖλος ὁρατός. 
ὔὕμμες δ᾽ ᾿ γετίδος καὶ Βυβλίδος ἁδὺ λιπόντες 

νᾶμα καὶ Οἰκοῦντα, ξανϑᾶς ἕδος αἰπὺ Ζιώνας, 
3 , er ? , ei 
ὦ μαάλοισιν ἔρωτες ἐρευϑομένοιδσιν ομοιοι, 

βάλλετέ μοι τόξοισι τὸν ἱμερόεντα Φιλῖνον, 

βαάλλετ᾽, ἐπεὶ τὸν ξεῖνον ὁ δύσμορος οὐκ ἐλεεῖ μευ. 
καὶ δὴ μὰν ἀπίοιο᾽ πεπαίτερος, αἱ δὲ γυναῖκες 

᾿αἰαῖ᾽ φαντὶ ᾿ Φιλῖνε, τό τοι καλὸν ἄνϑος ἀπορρεῖν 
μηκέτι τοι φρουρέωμες ἐπὶ προϑύροισιν, ἄρατε, 

μηδὲ πόδας τρίβωμες" ὁ δ᾽ ὄρϑριος ἄλλον ἀλέκτωρ 
κοχκύσδων νάρκαισιν ἀνιαραῖσι διδοίη. 
εἷς δ᾽ ἀπὸ τᾶσδε, φέριστε, Μόλων ἄγχοιτο παλαίστρας. 125 
ἄμμιν δ᾽ ἀσυχία τὲ μέλοι γραία vs παρείη, 
ἅτις ἐπιφϑύξοισα τὰ μὴ καλὰ νόσφιν ἐρύκοι. 

Τόσσ᾽ ἐφάμαν: ὃ δέ μοι τὸ λαγωβόλον, ἁδὺ γελάσσας 
ὡς πάρος, ἐκ Μοισᾶν ξεινήϊον ὥπασεν ἦμεν. 

χὼ μὲν ἀποκλίνας ἐπ᾽ ἀριστερὰ τὰν ἐπὶ Πύξας 

εἷρφ᾽ ὁδόν, αὐτὰρ ἐγώ τε καὶ Εὔκριτος ἐς Φρασιδάμω 

στραφϑέντες χὼ καλὸς ᾿μύντιχος ἔν τε βαϑείαις 
ὡδείας σχοίνοιο χαμευνίσιν ἐκλίνϑημες 

ἔν τὲ νεοτμάτοισι γεγαϑότες οἰναρέαισι. 

πολλαὶ δ᾽ ἄμμιν ὕπερϑε κατὰ κρατὸς δονέοντο 

αἴγειροι πτελέωαι τε" τὸ δ᾽ ἐγγύϑεν ἱερὸν ὕδωρ 
Νυμφᾶν ἐξ ἄντροιο κατειβόμενον κελάρυξε. 

τοὶ δὲ ποτὶ σκιαραῖς ὀροδαμνίσιν αἰϑαλίωνες 

τέττιγες λαλαγεῦντες ἔχον πόνον" ἃ δ᾽ ὀλολυγῶών 
τηλόϑεν ἐν πυκιναῖσι βάτων τρύξεσκεν ἀκάνϑαις. 

ἄειδον κόρυδοι καὶ ἀκανϑίδες, ἔστενε τρυγών, 

πωτῶντο ξουϑαὶ περὶ πίδακας ἀμφὶ μέλισσαι. 

πάντ᾽ ὦσδεν ϑέρεος μάλα πίονος, ὦσδε δ᾽ ὀπώρας. 

ὄχναι μὲν πὰρ z066í, περὶ πλευραῖσι δὲ μᾶλα 
δαψιλέως ἁμῖν ἐκυλίνδετο" τοὶ δ᾽ ἐκέχυντο 

ὅρπακες βραβίλοισι καταβρίϑοντες ἔραξε" 
τετράενες δὲ πίϑων ἀπελύετο κρατὸς ἀλειφαρ. 

Νύμφαι Κασταλίδες Παρνάσιον αἷπος ἔχοισαι, 
ρα γέ πᾳ τοιόνδε Φόλω κατὰ λάινον ἄντρον 
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κρατὴρ᾽ Ἡρακλῆι γέρων ἐστάσατο Χίρων; | 

ἄρά γέ πᾳ τῆνον τὸν ποιμένα vov zov ᾿'ἄναπῳ, 

τὸν χρατερὸν Πολύφαμον, ὃς ὥρεσι νᾶας ἔβαλλε, 

τοῖον νέχταρ ἔπεισε κατ᾽ αὐλία ποσσὶ χορεῦσαι, 

οἷον δὴ τόχα πῶμα διεκρανάσατε, Νύμφαι, 

βωμῷ πὰρ Δάματρος ἀλφάδος; ἃς ἐπὶ σωρῶ 

αὖτις ἐγὼ πάξαιμι μέγα πτύον, & δὲ γελάσσαι 

δράγματα καὶ μάκωνας ἐν ἀμφοτέραισιν ἔχοισα. 

[VIII] 

BOYKOMIAZTAI $' 

, , 

j o βουκολέοντι ΖΔαφνιδι τῷ χαρίεντι συνάντετο f 
, d ^ , 

μᾶλα νέμων, ὡς φαντί, κατ᾽ ὥρεω μακρὰ MevaAxag. 

ἄμφω voy ἤστην πυρροτρίχω, ἄμφω ἀνήβω, 

ἄμφω συρίόδεν δεδαημένω, ἄμφω ἀείδεν. 
- ΕἸ , “» ^ , , , 2 

πρᾶτος δ᾽ ὧν ποτὶ Ζαάφνιν ἰδὼν ἀγόρευε Μεναλκας 

᾿μυκητᾶν ἐπίουρε βοῶν, Δάφνι, λῇς μοι «siat; 

φαμί τυ νικαδεῖν, ὅσσον ϑέλω αὐτὸς ἀείδων. 

τὸν δ᾽ ἄρα χὡ Ζάφνις τοιῷδ᾽ ἀπαμείβετο μύϑῳ: 

ἱποιμὴν εἰροπόκων ὀίων, συριγκτὰ Μενάλκα, 

οὔποτε νικαδεῖς μ᾽, οὐδ᾽ εἴ τι πάϑοις τύγ᾽ ἀείδων. 

MENAAKAZX 

χρήσδεις ὦν ἐσιδεῖν; χρήσδεις καταϑεῖναι ἄεϑλον; 

Z4AD NIZX 

χρήσδω τοῦτ᾽ ἐσιδεῖν, χρήσδω καταϑεῖναι ἀεϑλον. 

MENAAKAZX 
' , , 4 0 e 7.7 uu ae 

καὶ τίνα ϑησευμεσϑ'᾽, οτις αμῖν ἄρκιος ET]; 

VII [VIII] 

ZAODNIX 

μόσχον ἐγὼ 9560: τὺ δὲ 9ig ἰσομάτορα ἀμνόν. 

MENAAKAZX 

ov ϑησῶ ποκα ἀμνόν, ἐπεὶ χαλεπὸς ὁ πατήρ μευ 
χὰ μάτηρ, τὰ δὲ μᾶλα ποϑέσπερα πάντ᾽ ἀριϑμεῦντι. 

Z4AODNIZ 

ἀλλὰ τί μὰν ϑησεῖς; τί δὲ τὸ πλέον ἑξεῖ ὁ νικῶν- 

MENAAKAX 
, 4.0 , , ^ , ^ , , GvQuyy ἂν ézOTq60 καλᾶαν ἐγὼ ἐννεάφωνον, 

^ " * , λευκὸν κηρὸν ἔχοισαν, ἴδον κάτω, i6ov ἄνωθεν" 
ταύταν κατϑείην" τὰ δὲ τῶ πατρὸς οὐ καταϑησῶ. 

Z4AODNIZ 

j μάν τοι κἠγὼ σύριγγ᾽ ἔχω ἐννεάφωνον, 
^ ^ * ^ , LÁ λευκὸν κηρὸν ἔχοιδσαν, ἴσον κάτω, ἶδον ἄνωϑεν. 

, , , , 2 - πρῶαν νιν συνέπαξ᾽" ἔτι καὶ τὸν δάκτυλον ἀλγῶ 
τοῦτον, ἐπεὶ κάλαμός με διασχισϑ εὶς διέτμαξεν. 

MENAAKAZ 
3 ^ , P d - , , , , d , ἀλλὰ τίς ἄμμε κρινεῖ; τίς ἐπάκοος ἔσσεται ἀμεων; 

ΖΦΝΙΣ 
- , , - ^ , , "^ , τηνὸν πῶς ἐνταῦϑα τὸν αἰπόλον qv καλέσωμες, 

ὦ ποτὶ ταῖς ἐρίφοις ὃ κύων ὁ φαλαρὸς ὑλακτεῖ. 
"n ^ , 3 — xoi μὲν παῖδες ἄυσαν, ὁ δ᾽ αἰπόλος ἦνϑ᾽ ἐπακοῦσαι: 

χοΐ μὲν παῖδες ἄειδον, ὁ δ᾽ αἰπόλος ἤϑελε κρίνειν. 
- *3 N ^ πρᾶτος δ᾽ Qv ἄειδὲ λαχὼν ἰυκτὰ Μενάλκας, 80 

20 κα ϑείην Ahrens 24 νιν ἔτμαξεν Meineke: διέτμαξεν 29 ἀείδεν 
O. Schneider 
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T ^ , , 

εἶτα δ᾽ ἀμοιβαίαν ὑπελάμβανε Zoqvig ἀοιδάν 
, ei * , N p 

βουκολικάν: οὕτω δὲ Μενάλκας ἄρξατο πρᾶτος. 

MENAAKAZ 

ἄγκεα καὶ ποταμοί, ϑεῖον γένος, ei τι Μενάλκας 

πήποχ᾽ ὁ συριχτὰς προσφιλὲς ἄσε μέλος, 

βόσκοιτ᾽ ἐκ ψυχᾶς τὰς ἀμνάδας" ἣν δέ mox ἔνϑῃ 

ΖΔάφνις ἔχων δαμάλας, μηδὲν ἔλασσον ἔχοι. 

440 NIZ 
- , , “, , 

χρᾶναι καὶ βοτάναι, γλυκερὸν φυτόν, αἴπερ ὕμοιον 

μουσίσδει Ζάφνις ταῖσιν ἀηδονίσι, 
^ ^ , , Pd , 

τοῦτο τὸ βουκόλιον πιαίνετε" κὴν τι Μεναλκας 
- *, , » , 

τῇδ᾽ ἀγάγῃ, χαίρων ἀφϑονα πάντα νέμοι. 

MENAAKAZ 

ἔνϑ᾽ ὅις, ἔνϑ᾽ αἷγες διδυματόκοι, ἔνϑα μέλισσαι 

ὁμάνεα πληροῦσιν, καὶ δρύες ὑψίτεραι, 

ἔνϑ᾽ ὁ καλὸς Μίλων βαίνει ποσίν: αἱ δ᾽ ἂν ἀφέρπῃ, 

χὡ ποιμὴν ξηρὸς τηνόϑι χαΐ βοτάναι. 

Z4AODNIZ 

παντᾷ ἔαρ, παντᾷ δὲ νομοί, παντᾷ δὲ γάλακτος 
» , 1 ^ ’ , 

οὐϑατα πληϑουσιν, καὶ τὰ vVéX τρέφεται, 

ἔνϑα καλὰ Nodo ἐπινίσσεται: αἱ δ᾽ ἂν ἀφέρπῃ, 
τ ^ ^ , ^ , ,* 

yo τὰς βῶς Bocoxov χαὶΐ Boso «vorsQou. 

MENAAKAZX 

ὦ τράγε, τᾶν λευκᾶν αἰγῶν ἄνερ, à βάϑος ὕλας 
μυρίον (ὦ σιμαὶ δεῦτ᾽ ἐφ᾽ ὕδωρ ἔριφοι) --- 

-- 
, 

ἐν τήνῳ γὰρ τῆνος — ἴθ᾽, ὦ κόλε, καὶ λέγε ' Μίλων, 
ὁ Πρωτεὺς φώκας καὶ ϑεὸς ὧν ἔνεμεν. 

[VIII] 

MENAAKAZX 

Μὴ μοι y&v Πέλοπος, μή μοι χρύσεια τάλαντα 
εἴη ἔχειν, μηδὲ πρόσϑε ϑέειν ἀνέμων. 

ἀλλ᾽ ὑπὸ τᾷ πέτρα τᾷδ᾽ ἄσομαι ἀγκὰς ἔχων τυ, 
σύννομα μᾶλ᾽ ἐδορῶν, τὰν Σικελὰν ἐς ἅλα. 

Z440NIZ 

δένδρεσι μὲν χειμὼν φοβερὸν κακόν, ὕδασι δ᾽ αὐχμός, 
ὄρνισιν δ᾽ ὕσπλαγξ, ἀγροτέροις δὲ λίνα, 

ἀνδρὶ δὲ παρϑενικᾶς ἁπαλᾶς πόϑος. ὦ πάτερ ὦ Ζεῦ, 
οὐ μόνος ἠράσϑην' καὶ τὺ γυναικοφίλας. 

- i] 5 9 ^ - ταῦτα μὲν ὧν δι᾽ ἁμοιβαίων οἵ παῖδες ἄειδαν: 
^ ^ - τὰν πυματὰν δ᾽ ὠδὰν οὕτως ἐξᾶρχε Μενάλκας:" 

MENAAKAX 
, cá , 4 — Φείδευ τὰν ἐρίφων, φείδευ, λύκε, τᾶν τοκάδων μευ, 
9 A « μηδ᾽ ἀδίέκει μ᾽, ὅτι μιχκὸς ἐὼν πολλαῖσιν ὁμαρτέω. 

5 4 , , ei M er » ὦ 4d«uzxovgs κύον, οὕτω βαϑὺς ὕπνος ἔχει vv; 
3 * - ^ ov χρὴ κοιμᾶσϑαιν βαϑέως συν παιδὶ νέμοντα. 

1 δ᾽ Pd δ᾽ A , "να" € - F 
TOL OLEG, μηθ΄ vuusg οκνεῖϑ᾽ ἀπαλᾶς κορέδασϑαι 
, » ὦ δ , , ποίας" οὔτι καμεῖσϑ᾽, ὅκκα πάλιν ἅδε φύηται. 
σίττα νέμεσϑε, νέμεσϑε, τὰ δ᾽ οὔϑατα πλήσατε πᾶσαι, 

ς ^ A er * Gg τὸ μὲν ὥρνες ἔχωντι, τὸ δ᾽ ἐς ταλάρως &xot Guo. 

δεύτερος αὖ Δάφνις λιγυρῶς ἀνεβάλλετ᾽ ἀείδεν᾽ 

Z4A4ODNIZ 

Kqw ἐκ và ἄντρω σύνοφρυς κόρα ἐχϑὲς ἰδοῖσα 
τὰς δαμάλας παρελάντα καλὸν καλὸν ἦμεν ἔφασκεν. 

οὐ μὰν οὐδὲ λόγων ἐκρίϑην ἄπο τὸν πικρὸν αὐτᾷ, 

70 

AADNIE ἀλλὰ κάτω βλέψας τὰν ἁμετέραν ὁδὸν εἷρπον. 78 

53 Κροίσεια Jortinus: χρύσεια ὅθ σύννομε Graefe: xáA', Meineke: 
42 πιδῶσιν Ahrens: πηδῶσιν (zAQ0ovow) 43 Natg Meineke: παῖς | σύννομα μᾶλ᾽ 

g* 
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ἁδεῖ᾽ ἃ φωνὰ τᾶς πόρτιος, ἁδὺ τὸ πνεῦμα" 

[ἁδὺ δὲ yo μόσχος γαρύεται, ἁδὺ δὲ χὰ Bos.| 

ἁδὲ δὲ τῶ ϑέρεος παρ᾽ ὕδωρ ῥέον αὐϑ'ριοκοιτεῖν. 

τᾷ δρυὶ ταὶ βάλανοι κόσμος, τᾷ μαλέδι μᾶλα, 

τᾷ Bot δ᾽ ἁ μόσχος, τῷ βουκόλῳ «i βόες αὐταί. 

^ - , e * €T , / 

Gg oí παῖδες ἄεισαν, ὁ δ᾽ αἰπόλος ὡδ᾽ &yogevev: 
, ^ , 5 , , 

'&Óv τι τὸ στόμα τοι καὶ ἐφίμερος, ὦ Ζίαφνι, φωνα. 

χρέσσον μελπομένω τευ ἀκουέμεν ἢ μέλι λείχειν. 

λάσδεο τᾶς σύριγγος" ἐνίκασας γὰρ ἀείδων. 

αἱ δέ τι λῇς μὲ καὶ αὐτὸν ἅμ᾽ αἰπολέοντα διδάξαι, 

τήναν τὰν μιτύλαν δωσῶ τὰ δίδακτρά τοι αἶγα, 
e - , , - 

ἅτις ὑπὲρ κεφαλᾶς αἰεὶ τὸν ἁμολγέα πληροῖ. 

ὡς μὲν ὁ παῖς ἐχάρη καὶ ἀνάλατο καὶ πλατάγηδσε 
, 

νικάσας, οὕτω κ᾽ ἐπὶ ματέρι vefigog ἅλοιτο. 
ς 1 , 1 , , , , 

ὡς δὲ κατεσμύχϑη καὶ ἀνετράπετο φρένα λύπᾳ 

ὥτερος, οὕτω κα νύμφα ὃμαϑ εἴσ᾽ ἀκάχοιτο. 
! - κἠκ τούτω πρᾶτος παρὰ ποιμέσι Ζάφνις ἔγεντο, 

| T » ?' » fr w^ - 

καὶ Νύμφαν ἄκρηβος ἐὼν ἔτι Ναΐδα γάᾶμεν. 

[EX] 

BOYKOMAIAZTAI γ' 

Βουκολιάξεο, Δάφνι, τὺ δ᾽ ὠδᾶς ἄρχεο πρᾶτος, 

ὠδᾶς ἄρχεο πρᾶτος, ἐφεψάσϑω δὲ Μενάλκας, 

μόσχως βουσὶν ὑφέντες, ὑπὸ στείραισι δὲ ταύρως. 
4 4 A , . 2 , * 

yo? μὲν ἁμᾷ βόόκοιντο καὶ ἐν φυλλοιόι πλανὦντο 

μηδὲν ἀτιμαγελεῦντες" ἐμὶν δὲ τὺ βουκολιάξευ 

ἔκ ποϑεν, ἄλλοϑε δ᾽ αὐτις ὑποκρίνοιτο Μενάλκας. 

2 Δάφνι, συναψάσϑω v.l. 6 ἔκ ποϑὲν Briggs: ἔμσοϑεν 

ἄλλοϑε δ᾽ αὗτις ὑποκρίνοιτο vulgo: ἄλλοϑεν δὲ ποτικρίνοιτο 

[Vu ΠΧ] 

Z4AODNIZX 

A0v uiv ἃ uo6yog γαρύεται, ἁδὺ δὲ χὰ βῶς, 

ἁδὺ δὲ χὰ σύριγξ yo βουκόλος, ἁδὺ δὲ κἠγών. 
ἔστι δέ μοι παρ᾽ ὕδωρ ψυχρὸν στιβάς, ἐν δὲ νένασται 
λευκᾶν ἐκ δαμαλᾶν καλὰ δέρματα, τάς μοι ἁπάσας 

Ak κόμαρον τρωγοίσας ἀπὸ σκοπιᾶς ἐτίναξε. 

τοῦ δὲ ϑέρευς φρύγοντος ἐγὼ τόσσον μελεδαίνω, 

ὅσσον ἐρῶν τὸ πατρὸς μύϑων καὶ ματρὸς ἀκούειν. 

et , » , 

οὕτως Ζίάφνις ἄειδεν ἐμίν, οὕτως δὲ Μενάλκας. 

MENAAKAX 
5᾽ ^ 2 , 3 Ἁ ΒΩ 

Αἴτνα μᾶτερ &uo, κἠγὼ καλὸν ἄντρον ἐνοικέω 
(A ? , "met. , e $ ^» , 

κοίλαις ἔν πέτραισιν: ἔχω δέ τοι, ὅσσ᾽ ἐν ὀνείρῳ 
, M . Ld M ^ , " 

φαίνονται, πολλὰς μὲν οις, πολλὰς δὲ χιμαίρας, 
€ M - - 
ὧν μοι πρὸς κεφαλᾷ καὶ πρὸς ποσὶ κώεα κεῖται. 
2 |. ' , - 5 3 
ἐν πυρὶ δὲ δρυΐνῳ χοόρια ξεῖ, ἐν πυρὶ δ᾽ αὔαι 

φαγοὶ χειμαίνοντος" ἔχω δέ τοι οὐδ᾽ ὅσον ὦραν 
, "^ ^ , 

χείματος ἡ νωδὸς καρύων ἀμύλοιο παρόντος. 
- | - τοῖς μὲν ἐπεπλατάγησα καὶ αὐτίκα δῶρον ἔδωκα, 

, , » 

Ζάφνιδι μὲν κορύναν, τάν μοι πατρὸς ἔτραφεν ἀγρός, 
- ^ » αὐτοφυῆ (τὰν οὐδ᾽ «v ἴδως μωμάσατο τέκτων), 

΄, ᾿ , ^ Ld [4 , S 
τήνῳ δὲ στρόμβω καλὸν o6rQuxov, ὦ κρέας αὐτός 

σιτήϑην πέτραισιν ἐν Ἰκαρίαισι δοκεύσας, 
πέντε ταμὼν πέντ᾽ οὐσιν" ὃ δ᾽ ἐγκαναχήσατο κόχλῳ. 

βουκολικαὶ Μοῖσαι, μάλα χαίρετε, φαίνετε δ᾽ qv, 

τάν ποκ᾽ ἐγὼ τήνοισι παρῶν ἄεισα νομεῦσι, 
μηκέτ᾽ ἐπὶ γλώσσας ἄκρας ὀλοφυγγόνα φύσῃς" 

ἱτέττιξ μὲν τέττιγι φίλος, μύρμακι δὲ μύρμαξ, 
ἴρηκες δ᾽ ἴρηξιν, ἐμὶν δ᾽ & Μοῖσα καὶ ὠδα. 

τᾶς μοι πᾶς εἴη πλεῖος δόμος. οὔτε γὰρ ὕπνος 

10 
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» , rl 

οὔτ᾽ ἔαρ ἐξαπίνας γλυκερώτερον, οὔτε μελίσσαις 
, , ^ E i] ^ € - 

ἄνϑεα: τόσσον ἐμὶν Μοῖσαι φίλαι. οὺς γὰρ ὁρεῦντι. 

γαϑεῦσιν: τοὺς δ᾽ οὔτι ποτῷ δαλήσατο Κίρκη. 

X 

EPI ATINAI H OEPIZTAI 

MIAS2N 

᾿Εργατίνα Βουκαῖε, τί vov, ὠξυρέ, πεπόνϑεις; 
» " » » , ^ , ς ^ ' 3 

οὐτὲ TOV Oyuov αγειν 0090v Óvva, ως TO πριν αγὲς. 

»» ^ ^w , 

ov)" ἅμα A«orousig τῷ πλατίον, ἀλλ᾽ ἀπολείπῃ 
r 7 LT] 

ὥσπερ Oig ποίμνας, ἃς τὸν πόδα κάκτος ἔτυψε. 
-. ἢ M ἢ ἃ 1 , , ^ * " 

ποῖός τις δείλαν vU καὶ ἐκ uéóc ἅματος ἐσδῇ, 

ὃς νῦν ἀρχόμενος τᾶς αὔλακος οὐκ ἀποτρώγεις; 

BOYKAIOZ 

Μίλων ὀψαμᾶτα, πέτρας ἀπόκομμ᾽ ἀτεράμνω, 
3 , , , M - 3 , οὐδαμὰ τοι συνέβα ποϑέσαι τινὰ τῶν (ZEOVTOV; 

ΜΙΔΩΝ 

οὐδαμά. τίς δὲ πόϑος τῶν ἔκτοϑεν ἐργάτᾳ ἀνδρί; 

BOYKAIOZ 

οὐδαμά vvv συνέβα τοι ἀγρυπνῆσαι δι᾽ ἔρωτα" 

MIAS98N 

μηδέ ys συμβαίη: χαλεπὸν χορίω κύνα γεῦσαι. 

BOYKAIOZ 

ἀλλ᾽ ἐγώ, ὦ Μίλων, ἔραμαι σχεδὸν ἑνδεκαταῖος. 

ΜΙΜΩΝ 

ἐκ πίϑω ἀντλεῖς δῆλον" ἐγὼ δ᾽ ἔχω οὐδ᾽ ἅλις ὄξος. 

36 ναϑεῦσαι, τοὺς Brunck X, 2 οὔϑ᾽ δὸν ν.].: οὔτε τὸν 

BOYKAIOZ 

τοιγάρτοι πρὸ ϑυρᾶν μοι ἀπὸ σπόρω ἄσκαλα πᾶντα. 

MIASN 
, , ^ , , 

τίς δὲ vv τᾶν παίδων λυμαίνεται; 

BOYKAIOZ 

ἃ Πολυβῶτα, 
- , , 4€ / , 

α πρᾶν ἁμαντεῦδσι παρ᾽ Ἱπποκίωνι ποταύλει. 

MIASN 
€ ^ ^ 3 , m , T ^ , 

&vgte )&0g TOV ἅλιτρον᾽" ἔχεις, πάλαι ὧν ἐπεϑῦὺυμεις. 

μάντις τοι τὰν νύχτα χροϊξεῖϑ᾽ ἁ καλαμαία. 

BOYKAIOZ 

μωκχᾶσϑαί μ᾽ ἄρχῃ vU: τυφλὸς δ᾽ οὐκ αὐτὸς ὁ Πλοῦτος, 

ἀλλὰ καὶ ὡφρόντιστος Ἔρως. μὴ δὴ μέγα μυϑεῦ. 

MIAQ9N 
? , - Ἁ , , * - 

οὐ μέγα μυϑεῦμαι: vv μόνον καταβαλλε τὸ ÀGOV, 
, , Ἁ , , , er er 

καί τι κόρας φιλικὸν μέλος ἀμβάλευ. ἄδιον ovrog 
- ' ΄ , * 3 

ἐργαξῇ καὶ μὰν πρότερόν ποκα μουσικὸς 7,694. 

BOYKAIOZ 

Μῶσαι Πιερίδες, συναείδατε τὰν ῥαδινάν μοι 

παῖδ᾽. ὧν γάρ χ᾽ ἅψησϑε, ϑεαί, καλὰ πάντα ποεῖτε. 

Βομβύκα χαρίεσσα, Σύραν καλέοντί τυ πᾶντες, 

ἰόχνάν, ἁλιόκαυστον, ἐγὼ δὲ μόνος μελίχλωρον. 

χαὶ τὸ ἴον μέλαν ἐστὶ καὶ ἃ γραπτὰ ὑάκινϑος, 

ἀλλ᾽ ἔμπας ἐν τοῖς στεφάνοις τὰ πρᾶτα λέγονται. 

& αἱξ τὰν κύτισον, ὁ λύκος τὰν αἷγα διώκει, 

& γέρανος τὥροτρον, ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ τὶν μεμάνημαι. 

αἴϑε μοι ἧς, ὅσσα Κροῖσόν ποκα φαντὶ πεπᾶσθϑαι, 
, , , , , , , - 3 , 

χρύσεοι ἀμφότεροί x ἀνεκείμεϑα và dq goüíre, 
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N 3 ^ 1 LÀ 1 "^ n^? "^ , - TOS αὐλῶς μὲν ἐχοιόα xa ἢ ῥοδοὸν ἢ TUyt μᾶλον, 
“ ? ? M 1 ^ ? :J 3 , 3 , σχῆμα δ᾽ ἐγὼ καὶ καινὰς ἐπὶ ἀμφοτέροισιν ἀμύκλας. 

Βομβύκα χαρίεσο᾽, oí μὲν πόδες ἀστραγαλοί τευ, 
& φωνὰ δὲ τρύχνος: τὸν μὰν τρόπον οὐκ ἔχω εἰπεῖν. 

MIAS8N 

ἦ καλὰς ἄμμε ποῶν ἐλελάϑει Βοῦκος ἀοιδάς. 
ὡς εὖ τὰν ἰδέαν τᾶς ἁρμονίας ἐμέτρησεν. 
Quo, τῶ πώγωνος, ὅν ἀλιϑίως ἀνέφυσα. 
ϑᾶσαι δὴ καὶ ταῦτα τὰ τῶ ϑείω Λιτυέρσα" 

Ζάματερ πολύκαρπε, πολύσταχυ, τοῦτο τὸ λᾷον 
εὐεργόν v εἴη καὶ κάρπιμον ὅττι μάλιστα. 

, , 3 ’ Ἁ , ^N , σφίγγετ, ἁμαλλοδέται, τὰ δράγματα, ur) παριών τις 
^" ς , » 3 , T c n- εἰπῇ σύκινοι ἄνδρες" ἀπώλετο yovrOg ὁ μισϑός. 

? Hi Ll - , € * N ἐς βορέαν ἄνεμον τᾶς xóg9vog & roux ὕμμιν 
ἢ ξέφυρον BAsmévo: πιαίνεται ὃ στάχυς οὕτως. 

» " 1 e 
σῖτον ἀλοιῶντας φεύγειν τὸ μεσαμβρινὸν ὕπνον" 

, , , ἐκ χαλάμας ἄχυρον τελέϑει τημόσδε μάλιστα. 
P d - 

- ἄρχεσϑαι δ᾽ ἀμῶντας ἐγειρομένω κορυδαλλῶ, 
καὶ λήγειν εὕδοντος, ἐλινῦσαι δὲ τὸ καῦμα. 

|: εὐχτὸς ὁ τῶ βατράχω, παῖδες, βίος: οὐ μελεδαίνει 
τὸν τὸ πιεῖν ἐγχεῦντα" πάρεστι γὰρ ἄφϑονον αὐτῷ. 

χάλλιον, ὠπιμελητὰ φιλάργυρε, τὸν φακὸν ἕψειν. 
μἠπιτάμῃς τὰν χεῖρο, καταπρίων τὸ κύμινον. 

- ^ - , € , N 3 , Ταῦτα χρὴ μοχϑεῦντας ἐν ἁλίῳ ἄνδρας ἀείδειν, 
^ a A - ^ * rov δὲ τεὸν, Βουκχαῖε, πρέπει λιμηρὸν ἔρωτα 

Ὁ i μυϑίσδεν τᾷ ματρὶ κατ᾽ tovav ὀρϑρευοίσᾳ. 

55 μὴ τι τάμῃς ν. 1. 

Οὐδὲν πὸτ τὸν ἔρωτα πεφύκει φάρμακον ἄλλο, 
T » , - is , 

Νικία, ovv! ἔγχριστον, ἐμὶν δοκεῖ, οὐτ᾽ ἐπίπαστον 
"^ 4 , - , - 1 € , ἡ ταὶ Πιερίδες" κοῦφον δέ τι τοῦτο καὶ ἁδύ 
γίνετ᾽ ἐπ’ ἀνθρώποις, εὑρεῖν δ᾽ οὐ ῥάδιόν ἐστι. 
γινώσκειν δ᾽ οἶμαί τυ καλῶς ἰατρὸν ἐόντα 

καὶ ταῖς ἐννέα δὴ πεφιλημένον ἔξοχα Μοίσαις. 
οὕτω γῶν ῥάιστα διᾶγ᾽ ὁ Κύκλωψ ὁ παρ᾽ ἁμῖν, 
ς - , re 3 » e , 

ὠρχαῖος ΠΙῺολύφαμος, 0x' ἤρατο τᾶς Γαλατείας 
, . , M , ἄρτι γενειάσδων περὶ τὸ στόμα τὼς κροτάφως τε. 
D ; , , »$* δ. ον , ἤρατο δ᾽ ov μάλοις οὐδὲ ῥόδῳ οὐδὲ κικίννοις, 

ἀλλ᾽ ὀρϑαῖς μανίαις, ἁγεῖτο δὲ πάντα πάρεργα. 
B , , - πολλάκι ταὶ Oteg ποτὶ τωὐλίον αὐταὶ ἀπῆνϑον 

χλωρᾶς ἐκ βοτάνας" ὃ δὲ τὰν Γαλάτειαν ἀείδων 

αὐτὸς ἐπ᾽ ἀιόνος κατετάκετο φυκιοέσσας 

ἐξ ἀοῦς, ἔχϑιστον ἔχων ὑποκάρδιον ἕλκος, 
, , ^ - , Κύπριδος ἐκ μεγάλας τό oí ἥπατι πᾶξε BéAsuvov. 

3 ^ ^ , €T E 4 s c , 
ἀλλὰ τὸ φάρμακον εὕρε, xo tbousvog δ᾽ ἐπὶ πέτρας 

ὑψηλᾶς ἐς πόντον ὁρῶν ἄειδε τοιαῦτα" 

“ὦ λευκὰ Γαλάτεια, τί τὸν φιλέοντ᾽ ἀποβάλλῃ, 

λευκοτέρα πακχτᾶς ποτιδεῖν, ἁπαλωτέρα ἀρνός, 
, P d - uOGyC γαυροτέρα, φιαρωτέρα ὄμφακος Gus; 

- 3 , , ei 
φοιτῇς δ᾽ «9^ οὕτως, 0xx« γλυκὺς ὕπνος ἔχῃ με, 

οἴχῃ δ᾽ εὐθὺς Loi, ὅκκα γλυκὺς ὕπνος ἀνῇ με, 
, , , , 

φεύγεις δ᾽ ὥσπερ ὃις πολιὸν λύκον ἀϑρήσασα. 
ἠράσϑην μὲν ἔγωγε τεοῦς, κόρα, ἁνίκο πρᾶτον 
3 i" , 
ἦνϑες ἐμᾷ σὺν ματρὶ ϑέλοισ᾽ ὑακίνϑινα φύλλα 

^ A € , 

ἐξ ὄρεος δρέψασθϑαι, ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἁγεμόνευον. 
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" N e ? $e Li — 

παύσασϑαι 0^, ἐσιδών vv καὶ ὕστερον, οὐδ᾽ ἔτι πα νῦν 
^ , 3 , 

ἐκ τήνω δύναμαι" τὶν δ᾽ ov μέλει, ov μὰ 4 οὐδέν. 
, e , 

γινώσκω, χαρίεσσα κόρα, τίνος οὕνεκα φεύγεις" 

οὕνεκά μοι λασία μὲν ὀφρὺς ἐπὶ ποντὶ μετώπῳ 
, , 5 , 

ἐξ ὠτὸς τέταται ποτὶ ϑώτερον ὡς μία μακρᾶ, 

εἷς δ᾽ ὀφϑαλμὸς ὕπεστι, πλατεῖα δὲ ῥὶς ἐπὶ χείλει. 
T - B , 

ἀλλ᾽ ovrog τοιοῦτος ἐὼν βοτὰ χίλια βοόκω. 

κἠὐκ τούτων τὸ κράτιστον ἀμελγόμενος γάλα πίνω" 
»Ἤ Pl , , 

τυρὸς δ᾽ οὐ λείπει μ᾽ ovv ἐν ϑέρει ovv ἐν ὁπῶρᾳ, 
3 - LÁ A 9 € , 2 p 

οὐ χειμῶνος ἄκρω" ταρδοὶ δ᾽ ὑπεραχϑὲες αἰεί. 
» (4 

συρίσδεν δ᾽ ὡς οὔτις ἐπίσταμαι ὧδε Κυκλώπων, 
, 3 , , € »ν ? ^ 3. ἢ τίν, TO φίλον μελίμαλον, ἁμᾷ κήμαυτὸν ἀείδων 

, ^ 9 , , , er , 

πολλάκι νυκτὸς (09i. τρεφῶ δέ τοι ἕνδεκα νεβρῶς, 
, , 

πάσας μαννοφόρως, καὶ Gxvuveog τέσσαρας ἄρκτων. 

ἀλλ᾽ ἀφίκευδο ποϑ᾽ ἁμέ, καὶ ἑξεῖς οὐδὲν ἔλασδον, 

τὰν γλαυκὰν δὲ ϑάλασσαν £m ποτὶ χέρσον ὀρεχϑεῖν. 
er »Ἤ ^ ^ 

ἄδιον ἐν τὠντρῳ παρ᾽ ἐμὶν τὰν νύκτα διαξεῖς. 
3 1 , , 2 L] δ 1 , 

ἐντὶ δάφναι τηνεί, ἐντὶ ῥαδιναὶ κυπάρισσοι, 
lE D , * » 

t6TL μέλας XLGG0g, ξστ᾽ ἄμπελος ἃ γλυχύκαρπος, 
^ , , » 
ἔστι ψυχρὸν ὕδωρ, τό μοι ἃ πολυδένδρεος Αἴτνα 

λευκᾶς ἐκ χιόνος ποτὸν ἀμβρόσιον προΐητι. 
» , "^ 

τίς κα τῶνδε ϑαλασόαν ἔχειν ἡ κύμαϑ᾽ ἕλοιτο; 

αἱ δέ τοι αὐτὸς ἐγὼν δοκέω λασιώτερος ἡμεν, 
? 1 A , 1 ς Ἁ «ν 3 , - 

ἐντὶ δρυὸς ξύλα μοι καὶ ὑπο σποδῶ ἀκάματον πῦρ᾽ 
΄ € - 

καιόμενος δ᾽ ὑπὸ τεῦς καὶ τὰν ψυχὰν ἀνεχοίμαν 
1 ^ a. 4 3 , - , 3 , 

καὶ TOV ἕν᾽ ὀφϑαλμόν, τῶ μοι γλυκερώτερον οὐδέν. 
» D P , » , 3 € , , 4 s ὦμοι, OT οὐκ ÉTEXEV μ᾽ ἃ μάτηρ βραγχι᾿ ἔχοντα, 
i: , 

ὡς κατέδυν ποτὶ τὶν καὶ τὰν χέρα τεὺυς ἐφίλησα, 
^ M , - “ , "^ , , 

αἱ μὴ τὸ στόμα λῇς, ἔφερον δέ τοι ἡ κρίνα λευκά 
^^ , . € D , ^ Fr. x 
n uuxov ἀπαλὰν £QUUQU πλαταγῶωνι᾽ ἐχοιδαν. 
3 . ^ H , ^ Ν , ? -» ἄλλα τὰ μὲν ϑέρεος, τὰ δὲ γίνεται ἐν χειμῶνι, 
er , » , - , er , P , ὥστ᾽ OU κα τοι ταῦτα φέρειν ἅμα πάντ᾽ ἐδυνάϑην. 

νῦν μάν, ὦ κόριον, νῦν αὐτίκα νεῖν γε μαϑεῦμαι. 
» , ^ En , , ἔτ. 2 , εἴ κά τις σὺν ναὶ πλέων ξένος ὠδ᾽ ἀφίκηται, 
€ $9 ἅν , *, € A - ^ , ^ N 

ὡς εἰδῶ, τί ποχ᾽ ἀδὺ κατοικεῖν τὸν βυϑὸν ὕμμιν. 

ἐξένϑοις, Γαλάτεια, καὶ ἐξενθοῖσα λάϑοιο. 
ei , M - € , LL 4 25 - 
ὥσπερ ἐγὼν νῦν ὧδε καϑήμενος, οἴκαδ᾽ ἀπενϑ tiv: 

, * , 
ποιμαίνειν δ᾽ ἐθέλοις συν ἐμὶν ἅμα καὶ γαλ᾽ ἀμέλγειν 

καὶ τυρὸν πᾶξαι τάμισον δριμεῖαν ἐνεῖσαι. 

ἁ μάτηρ ἀδικεῖ μὲ μόνα, καὶ μέμφομαι αὐτᾷ" 
/, ri , 

οὐδὲν πήποχ᾽ ὅλως ποτὶ Tiv φίλον εἶπεν ὑπέρ μευ, 
καὶ ταῦτ᾽ Oa ém ἅμαρ δρεῦσαά μὲ λεπτὸν ἔοντα. 

φασῶ τὰν κεφαλὰν καὶ τῶς πόδας ἀμφοτέρως μευ 
4 80 € 3 97 , ἊΝ x. A » - 

φύόσδειν, ὡς ἀνιαϑῇ, ἐπεὶ κἠγὼν ἀνιῶμαι. 
53 " ^ 
ὦ Κύκλωψ, Κύκλωψ, πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι; 

αἴκ᾽ ἐνθὼν ταλάρως τε πλέκοις καὶ ϑαλλὸν ἀμάσας 

ταῖς ἄρνεσσι φέροις, τάχα κα πολὺ μᾶλλον ἔχοις νῶν. 
^ » , ^ 

τὰν παρεοῖσαν ἄμελγε. τί τὸν φεύγοντα διώκεις; 
^ , , N 

εὑρησεῖς Γαλάτειαν ἴσως καὶ καλλίον᾽ ἄλλαν. 

πολλαὶ συμπαίόδεν us κόραι τὰν νύκτα κέλονται, 

κιχλίξοντι δὲ πᾶσαι, ἐπεί κ᾽’ αὐταῖς ἐπακούσω. 
- ,? 4. ἃ - - : , , s , δῆλον Ov ἐν τᾷ γᾷ κηγῶν τις φαίνομαι ἡμεν. 

οὕτω τοι Πολύφαμος ἐποίμαινεν τὸν ἔρωτα 
μουσίσδων, ῥᾷον δὲ διᾶγ᾽ ἢ εἰ χρυσὸν ἔδωκεν. 

XII 

AITHZ 

Ἤλυϑες, ὦ φίλε κοῦρε, τρίτῃ σὺν νυκτὶ καὶ ἠοῖ 

ἤλυϑες, οἵ δὲ ποϑεῦντες ἐν ἤματι γηράσκουσιν. 

ὅσσον ἔαρ χειμῶνος, 06ov μῆλον βραβίλοιο 

ἥδιον, 06Gov ὖις ὀφετέρης λασιωτέρη «vos, 
0GGov παρϑενικὴ προφέρει τριγάμοιο γυναικός, 

69 λεπτύνοντα Meineke: λεπτὸν Zovra 
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ὅσσον ἐλαφροτέρη μόσχου νεβρός, ὅόσον ἀηδών 

συμπάντων λιγύφωνος ἀοιδοτάτη πετεηνῶν" 

τόσσον ἔμ᾽ εὔφρηνας σὺ φανείς, σκιερὴν δ᾽ ὑπὸ φηγόν 
ἠελίου φρύγοντος ὁδοιπόρος ἔδραμον ὧς τις. 
εἴθ᾽ ὁμαλοὶ πνεύδειαν ἐπ᾽ ἀμφοτέροισιν Ἔρωτες 
νῶιν, ἐπεσδσομένοις δὲ γενοίμεϑα πᾶσιν ἀοιδή. 
δίω δή τινε τῶδε μετὰ προτέροισι γενέσϑην 
φῶϑ᾽, ὃ μὲν εἴσπνηλος, φαίη χ᾽ ὡμυκλαϊάξων, 
τὸν δ᾽ ἕτερον πάλιν ὥς κεν ὁ Θεσσαλὸς εἴποι ἀίτην. 
ἀλλήλους δ᾽ ἐφίλησαν ἴσῳ ξυγῷ. ἦ ῥα τότ᾽ ἦσαν 

χρύσειοι πάλιν ἄνδρες, ὅτ᾽ ἀντεφίλησ᾽ ὁ φιληϑ είς. 
εἰ γὰρ τοῦτο, πάτερ Κρονίδη, πέλοι, εἰ γάρ, ἀγήρῳ 
ἀϑάνατοι, γενεῇς δὲ διηκοσίῃησιν ἔπειτα 
ἀγγείλειεν ἐμοί τις ἀνέξοδον εἰς Ayégovra: 
᾿ἣ σὴ νῦν φιλότης καὶ τοῦ χαρίεντος ἀΐτεω 

πᾶσι διὰ στόματος, μετὰ δ᾽ ἠνϑέοισι μάλιστα. 
ἀλλ᾽ ἤτοι τούτων μὲν ὑπέρτεροι Οὐρανίωνες 
ἔσσονϑ᾽, ὡς ἐθέλουσιν: ἐγὼ δέ δε τὸν καλὸν αἰνέων 
ψεύδεα ῥινὸς ὕπερϑεν ἀραιῆς οὐκ ἀναφύόσω. 
ἣν γὰρ καί τι δάκῃς, τὸ μὲν ἀβλαβὲς εὐθὺς ἔϑηκας, 
διπλάσιον δ᾽ ὥνησας, ἔχων δ᾽ ἐπίμετρον ἀπῆλϑον. 
Νισαῖοι Μεγαρῆες, ἀριστεύοντες ἐρετμοῖς, 
ὄλβιοι οἰκείοιτε, τὸν ᾿Δττικὸν ὡς περίαλλα 
ξεῖνον ἐτιμήσασϑε Ζιοκλέα τὸν φιλόπαιδα. 
αἰεί of περὶ τύμβον ἀολλέες εἴαρι πρώτῳ 
χοῦροι ἐριδμαίνουσι φιλήματος ἄκρα φέρεσϑαι. 
ὃς δέ κε προσμάξῃ γλυκερώτερα χείλεσι χείλη. 
βριϑόμενος στεφάνοισιν ξὴν ἐς μητέρ᾽ ἀπῆλϑεν. 
ὄλβιος, ὅστις παισὶ φιλήματα κεῖνα διαιτᾷ. 
ἢ που τὸν χαροπὸν Γχνυμήδεα πόλλ᾽ ἐπιβῶται 
Δυδίῃ ἶσον ἔχειν πέτρῃ στόμα, χρυσὸν ὁποίῃ 
πεύϑονται, μὴ φαῦλος ἐτήτυμον, ἀργυραμοιβοί. 

τ 

XII XIII 

XIII 

YAA2Z 

Οὐχ ἁμῖν τὸν Ἔρωτα μόνοις ἔτεχ᾽, ὡς ἐδοκεῦμες, 

Νικία, ᾧτινι τοῦτο ϑεῶν ποκα τέκνον ἔγεντο᾽ 

οὐχ ἁμῖν τὰ καλὰ πράτοις καλὰ φαίνεται ἦμεν, 

ob ϑνατοὶ πελόμεσϑα, τὸ δ᾽ αὔριον οὐκ ἐσορῶμες᾽" 

ἀλλὰ καὶ Ὡμφιτρύωνος ὃ χαλκεοχάρδιος υἱός, 

ὃς τὸν λῖν ὑπέμεινε τὸν ἄγριον, ἤρατο παιδός, 

τοῦ χαρίεντος λα, τοῦ τὸν πλοκαμῖδα φορεῦντος, 

καί νιν πάντ᾽ ἐδίδαξε πατὴρ ὡσεὶ φίλον υἱέα, 

ὅσσα μαϑὼν ἀγαϑὸς καὶ ἀοίδιμος αὐτὸς ἔγεντο" 

χωρὶς δ᾽ οὐδέποκ᾽ ἧς, οὔτ᾽ εἰ μέσον ἅμαρ OQOLTO, 

οὐδ᾽ ὁπόχ᾽ & λεύκιππος ἀνατρέχοι ἐς Διὸς ᾿Αῶς. 

οὐδ᾽ ózóx' ὀρτάλιχοι μινυροὶ zori, κοῖτον ὁρῷεν, 

δεισαμένας πτερὰ ματρὸς ἐπ᾽ αἰϑαλόεντι πετεύρῳ, 

ὡς αὐτῷ κατὰ ϑυμὸν ὁ παῖς πεποναμένος εἴη, 

αὐτῷ δ᾽ εὖ ἕλκων ἐς ἀλαϑινὸν ἄνδρ᾽ ἀποβαίη. 

ἀλλ᾽ ὅτε τὸ χρύσειον ἔπλει μετὰ κῶας Ἰάσων 

Αἰσονίδας, οἵ δ᾽ αὐτῷ ἀριστῆες συνέποντο 

πασᾶν ἐκ πολίων προλελεγμένοι, ὧν ὄφελός τι, 

ἵκετο χὡ ταλαεργὸς ἀνὴρ ἐς ἀφνειὸν Ἰωλκόν, 

᾿Δλκμήνας υἱὸς Μιδεάτιδος ἡρωίνας, 

σὺν δ᾽ αὐτῷ κατέβαινεν “λας εὔεδρον ἐς A49yo), 

ἅτις κυανεᾶν οὐχ ἅψατο συνδρομάδων ναῦς, 

ἀλλὰ διεξάιξε --- βαϑὺν δ᾽ ἐισέδραμε Φᾶσιν — 

αἰετὸς Gg μέγα λαῖτμα, ἀφ᾽ οὗ τότε χοιράδες ἔσταν. 

11 ózóy Graefe ἀνατρέχοι Schaefer: ὅκα .. ἀνατρέχει | 15 versus 

nondum sanatus 
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cog δ᾽ ἀντέλλοντι Πελειάδες, ἐσχατιαὶ δέ | ὥχετο, Μαιωτιστὶ λαβὼν εὐκαμπέα τόξα FE 

ἄρνα νέον βόόσκοντι, τετραμμένου εἴαρος ἤδη, καὶ ῥόπαλον, τό οἱ αἰὲν ἐχάνδανε δεξιτερὰ χείρ. 

τᾶμος ναυτιλίας μιμνάσκετο ϑεῖος ἄωτος τρὶς μὲν Ὕγλαν ἄυσεν, ὅσον βαϑὺς ἤφυγε λαιμός" | 

ἡρώων, xoíAxv δὲ καϑιδρυϑέντες ἐς Aoyo τρὶς δ᾽ &g' ὁ παῖς ὑπάκουσεν, ἀραιὰ Md ἵκετο qaa 

Ἑλλάσποντον ἵκοντο νότῳ τρίτον ἅμαρ ἀέντι, | ἐξ ὕδατος, παρεὼν δὲ μάλα ὄχεδὸν εἴδετο πόρρω. 

εἴσω δ᾽ ὅρμον ἔϑεντο Προποντίδος, ἔνϑα Κιανῶν [ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἠυγένειος ἀπόπροϑι λῖς VERuM a l 

νεβροῦ φϑεγξαμένας τις ἐν οὔρεσιν ὠμοφάγος A 

ἐξ εὐνᾶς ἔσπευσεν ἑτοιμοτάταν ἐπὶ δαϊτα" 

Ἡρακλέης τοιοῦτος ἐν ἀτρίπτοισιν ἀκάνϑαις 

bii , , , , P7 

αὕλακας εὑρύνοντι Bosg τρίβοντες ἄροτρα. 
τ uy 
cc ἐχβάντες δ᾽ ἐπὶ 9iva κατὰ ξυγὰ δαῖτα πένοντο 

TUE 
LS 
Min 

it δειελινοί, πολλοὶ δὲ μίαν στορέσαντο χαμεύναν. : D T S i 
λειμὼν γάρ ὄφιν ἔκειτο, μέγα στιβάδεσσιν ὄνειαρ, 1 παῖδα ποϑῶν δεδονητο, πολὺν δ᾽ ἐκέλνραν χῶρον. 

ἔνϑεν βούτομον ὀξὺ βαϑύν v ἐτάμοντο χύπειρον. i σχέτλιοι o φιλέοντες, θλσμοννς aed "om à 

χῴχεϑ᾽ Ὕλας ὁ ξανϑὸς ὕδωρ ἐπιδόρπιον οἰσῶν 3 οὔρεα xxl δρυμούς, τὰ δ᾽ ἀμνόν: Bicis. i sd as 
αὐτῷ 9? Ἡρακλῆι καὶ ἀστεμφεῖ Τελαμῶνι, 1 t ναῦς μὲν &gusv' ἔχοισα μεταρσία τῶν παρεόντων 1 

οὗ μίαν ἄμφω ἑταῖροι αἰεὶ δαίνυντο τράπεζαν, ὴ T ἱστία δ᾽ ἡμίϑεοι ao disi dot SUM QUU T 
χάλκεον ἄγγος ἔχων. τάχα δὲ κράναν ἐνόησεν 1 Ἡρακλῆα μένοντες. " νὴ; T xod; Gyor, -— 
ἡμένῳ ἐν χώρῳ᾽ περὶ δὲ ϑρύα πολλὰ πεφύκει, ] μαινόμενος ͵ ἌΨΗ͂ΝΕ. γὰρ £60 ΨΥ TT T"€— 

χυάνεόν τε χελιδόνιον χλωρόν τ᾽ ἀδίαντον ; οὕτω μὲν — Υλας qr epo 

xui ϑάλλοντα σέλινα καὶ εἰλιτενὴς ἄγρωστις. | Ἡρακλέην δ᾽ ἡρῶες ἐχερνόμεον pun iot 
ὕδατι δ᾽ ἐν μέσσῳ Νύμφαι χορὸν ἀρτίξοντο, ! ODVEXEV ἠρώησε τ ααοννδνννον ape Ἅ 
Νύμφαι ἀκοίμητοι, δειναὶ ϑεαὶ ἀγροιώταις, i πεξᾷ δ᾽ ἐς Κόλχους ve καὶ ἄξενον ἵκετο Φᾶσιν. 

Εὐνίκα καὶ Μαλὶς ἔαρ 9" ὁρόωσα Νῦύχεια. | 

ἤτοι ὁ κοῦρος ἐπεῖχε ποτῷ πολυχανδέα κρωσσόν 4 
βάψαι ἐπειγόμενος, ταὶ δ᾽ ἐν χερὶ πᾶσαι Eqv6av: | XIV 
παδσάων γὰρ ἔρως ἁπαλὰς φρένας ἐξεφόβησεν i 

Apoysíg ἐπὶ παιδί. κατήριπε δ᾽ ἐς μέλαν ὕδωρ Ü KYNIZKAZ ΕΡΩΣ 
ἀϑρόος, ὡς ὅτε πυρσὸς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἤριπεν ἀστήρ 
ἀϑρόος ἐν πόντῳ, ναύταις δέ τις εἶπεν ἑταίροις 

'χουφότερ᾽, ὦ παῖδες, ποιεῖσϑ᾽ ὅπλα: πλευστικὸς οὖρος. : 
Νύμφαι uiv σφετέροις ἐπὶ γούνασι κοῦρον ἔχοισαι ΘΥΦΝΙΧΟΣ i: 
δαχρυόεντ᾽ ἀγανοῖσι παρεψύχοντ᾽ ἐπέεσσιν. ' : ἄλλα τοιαῦτα 
᾿μφιτρυωνιάδας δὲ ταρασσόμενος περὶ παιδί | Αἰσχίνᾳ. ὡς χρόνιος. 

roy 

AIZXINAZX 

Χαίρειν πολλὰ τὸν ἄνδρα Θυώνιχον. 

33 δειελινάν v. l. 71 χαλεπὰ v. l. 
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AIXZXINAZX 

χρόνιος. 

ΘΥΦΝΙΧΟΣ 

τί δέ τοι τὸ μέλημα; 

AIZiXINAZX 

πρασόομες οὐχ ὡς λῷστα, Θυώνιχε. 

ΘΥΦΝΙΧΟΣ 
- ΒΩ 

ταῦτ᾽ ἄρα λεπτός, 
ς , T N * 

460 μύσταξ πολὺς ovrog, ἀυσταλέοι δὲ κίκιννοι. 
τοιοῦτος πρώαν τις ἀφίκετο Πυϑαγορικτᾶς, 

3 ^ 9 , ? - "ELÀ ox ὠχρὸς κἀνυπόδητος" ᾿4ϑηναῖος δ᾽ ἔφατ᾽ ἡμεν. 
Pli - ^ - , ἥρατο μὰν καὶ τῆνος, ἐμὶν δοκεῖ, ὀπτῶ ἀλεύρω. 

AIZ XINAZX 

παίσδεις ὠγάϑ᾽ ἔχων" ἐμὲ δ᾽ ἃ χαρίεσσα Κυνίσκα 
ὑβρίσδει" λασῶ δὲ μανείς ποκα, ϑρὶξ ἀνὰ μέσσον. 

OGYS2SNIXOZ 
- i] 3 , -» , τοιοῦτος μὲν ἀεὶ vU, φίλ᾽ Αἰσχίνα (ἁσυχᾷ ὀξύς 

, ? , ^ ^ , παντ᾽ ἐϑέλων κατὰ καιρόν)" ὅμως δ᾽ εἶπον, τί τὸ καινόν; 

AIZ XINAX 

Sioysiog κἠγῶν καὶ ὃ Θεσσαλὸς ἱπποδιώκτας 
"Aywg καὶ Κλεύνικος ἐπίνομες ὃ στρατιώτας 

ἐν χώρῳ παρ᾽ ἐμίν. δύο μὲν κατέκοψα νεοσσώς 
ϑηλάξοντα τε χοῖρον, ἀνῶξα δὲ Βίβλινον αὐτοῖς 
εὐώδη, τετόρων ἐτέων, ὀχεδὸν ὡς ἀπὸ λανῶ᾽ 
βολβός τις, κοχλίας ἐξαιρέϑη. ἧς πότος ἁδύς. 
ἤδη δὲ προϊόντος ἔδοξ᾽ ἐπιχεῖσϑαι ἄκρατον 
ὧτινος ἤϑελ᾽ ἕκαστος" ἔδει μόνον ὦτινος εἰπεῖν. 
ἁμὲς μὲν φωνεῦντες ἐπίνομες, ὡς ἐδέδοκτο" 

ὃ δ᾽ οὐδέν, παρεόντος ἐμεῦ. τίν᾽ ἔχειν μὲ δοκεῖς νῶν; 

“οὐ φϑεγξῇ; λύκον εἶδες; ἔπαιξέ τις. ᾿ὡς σοφός᾽ εἶπε 

κἠφᾶπτ᾽: εὐμαρέως xtv ἀπ᾽ αὐτᾶς καὶ λύχνον cas. 
ἔστι ύκος, “ύκος ἐστί, “άβα τῶ γείτονος υἱός, 

i7 4 c , - Y , ^ 3 
εὐμᾶάκης, ἁπαλὸς, πολλοῖς δοκέων καλὸς ἡμεν. 

τούτω τὸν κλύμενον κατετάκετο τῆνον ἔρωτα. 
- - , . - nr 

χἁμῖν τοῦτο δι᾽ ὠτὸς ἔγεντό ποχ᾽ ἁσυχᾷ οὕτως" 

οὐ μὰν ἐξήταξα, μάταν εἰς ἄνδρα γενειῶν. 

ἤδη δ᾽ ὧν πόσιος τοὶ τέσσαρες ἐν βάϑει ἡμες, 
ς - ^ ONE , 4 2. 5. 3 - 

40 “αριδαῖος τὸν ἐμὸν λύκον ἀδεν ἀπ᾽ ἀρχᾶς, 

Θεσσαλικόν τι μέλισμα, κακαὶ φρένες" ἁ δὲ Κυνίσκα 
“" , * 
ἔχλαεν ἐξαπίνας ϑαλερώτερον ἢ παρὰ ματρί 
παρϑένος ἑξαέτης κόλπω ἐπιϑυμήσασα. 

τᾶμος ἐγών, τὸν ἴσᾳς τὺ Θυώνιχε, πὺξ ἐπὶ κόρρας 

ἤλασα, κἄλλαν αὖϑις. ἀνειρύσσασα δὲ πέπλως 
“ἽἽ - , bil 

ἔξω ἀπῴώχετο ϑᾶσσον. iuÓv κακόν, οὐ τοι ἀρέσκω; 
, , , N - 

ἄλλος TOL γλυκίων ὑποκόλπιος: ἄλλον ἰοῖσα 
, , , A , - "n? * 

ϑάλπε φίλον. τήνῳ τεὰ δάκρυα μᾶλα ῥέοντι. 
, Ὁ , 

μάστακα δοῖσα τέχνοισιν ὑπωροφίοισι χελιδών 
"» Ἁ , , LÁ , , 
ἄψορρον ταχινὰ πέτεται βίον ἄλλον ἀγείρειν" 

? , - , h / » , 

ὠκυτέρα μαλακᾶς ἀπο δίφρακος ἔδραμε τῆνα 
Y € , 3 

i90 δι’ ἀμφιϑύρω καὶ δικλίδος, ἃ πόδες cyov. 
: » , , €» B - »-a ὙΕ " 

αἷνός ϑὴην λέγεταί τις ἔβα καὶ ταῦρος ἀν᾽ υλαν. 
- N 

εἴκατι" ταὶ δ᾽ ὀχτώ, ταὶ δ᾽ ἐννέα, ταὶ δὲ δέκ᾽ ἄλλαι. 
, - 

σάμερον ἑνδεκάτα: ποτίϑες δύο, καὶ δύο μῆνες, 

ἐξ ὦ m ἀλλάλων: οὐδ᾽ εἰ Θρᾳκιστὶ κέκαρμοαι, 
* , - , ^ - 

οἶδε. “ύκος νῦν πάντα, Πύκῳ καὶ νυκτὸς ἀνῷκται" 
» ᾽ς ἣ , ^ » SB. , 
ἄμμες δ᾽ οὔτε Aoyo τινὸς ἄξιοι ovv. ἀρυιϑμητοί, 

᾿δύστηνοι Μεγαρῆες ἀτιμοτάτῃ ἐνὶ μοίρη. 
, , e 

xti μὲν ἀποστέρξαιμι, τὰ πάντα κεν ἐς δέον ἕρποι. 

17 βολβός, κτείς, Wordsworth 88 δάκρυσι Wordsworth: δάκρυα 48 κεν ν. 1.: καὶ 
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νῦν δὲ — πόϑεν; μῦς, φαντί, Θυώνιχε, γεύμεϑα πίσσας. 
χῶτι τὸ φάρμακόν ἐότιν ἀμηχανέοντος ἔρωτος. 

οὐκ οἶδα. πλὰν Σῖμος ὃ τᾶς ἐπιχάλκω ἐρασϑ εἰς 
^ , € ^ E - S x [: , 
ἐκπλεύσας ὑγιης ἑπανῆνϑ'᾽, ἐμὸς ἁλικιῶτας. 

- , » , 

πλευσοῦμαι κἠγὼν διαπόντιος, οὔτε κάκιστος 

οὔτε πρᾶτος ἴσως, ὁμαλὸς δέ τις ὁ στρατιώτας. 

ΘΥΦΝΙΧΟΣ 

ὥφελε μὲν χωρεῖν κατὰ νῶν τεόν, ὧν ἐπεϑύμεις, 
Pd N - - 

Αἰσχίνα. εἰ δ᾽ οὕτως ἄρα τοι δοκεῖ ὥστ᾽ ἀποδαμεῖν, 
, “Ὁ 

μισϑοδότας Πτολεμαῖος ἐλευϑέρῳ οἷος ἄριστος, 

AIZXINAX 

τἄλλα δ᾽ ἀνὴρ ποῖός τις; 

ΘΥΦΝΙΧΟΣ 
, H T » 

[ἐλευϑέρῳ οἷος &ouoros,] 
, » , 

εὐγνώμων, φιλόμουσος, ἐρωτικός, sig ἄκρον avs, 
»$9.' ^ , ^ 3 , ) - 

εἰδῶς τὸν φιλέοντα, TOV οὐ φιλέοντ᾽ ἔτι μᾶλλον, 

πολλοῖς πολλὰ διδούς, αἰτεύμενος οὐκ ἀνανεύων, 
T E - ^ 

οἷα χρὴ BeoLAT. αἰτεῖν δὲ δεῖ οὐκ ἐπὶ παντί, 

Αἰσχίνα. ὥστ᾽ εἴ τοι κατὰ δεξιὸν ὦμον ἀρέόσκει 
- » - , 

λῶπος ἄκρον περονᾶσϑαι, im ἀμφοτέροις δὲ βεβακώς 

τολμασεῖς ἐπιόντα μένειν ϑρασὺν ἀσπιδιώταν, 
τ , h A , M , , 
& τάχος εἰς Αϊνγυπτον. ἅπὸ κροτάφων πελόμεσϑα 

πάντες γηραλέοι, καὶ ἐπιόσχερὼ ἐς γένυν ἕρπει 
ς , - a. , 

λευχαίνων ὁ xgovog' ποιεῖν τι δεῖ, ἂς γόνυ χλωρόν. 

ΧΥ 

ΣΥΡΑΚΟΣΙΑΙ Η ΑΔΩΝΙΑΖΟΥΣΑΙ 

I'OPI€, 

Ἔνδοι Πραξινόα; 

IIPASINOA 

Γοργοῖ φίλα, ὡς χρόνῳ. ἔνδοι. 

ϑαῦμ᾽ ὅτι καὶ viv ἦνϑες. ὅρη δίφρον, Εὐνόα, o vc 

ἔμβαλε καὶ ποτίκρανον. 

ΓΟΡΓΩ 

ἔχει κάλλιστα. 

IIPASINO A 
Xo LG Ev. 

I'OPI') 

ὦ τᾶς ἀλεμάτω ψυχᾶς: μόλις ὕμμιν ἐσώϑην, 

Πραξινόα, πολλῶ μὲν ὄχλω, πολλῶν δὲ τεϑρίππων᾽" 

παντᾷ κρηπῖδες, παντᾷ χλαμυδηφόροι ἄνδρες" 

& δ᾽ ὁδὸς &rQvrog: τὺ δ᾽ ἑκαστέρω αἰὲν ἀποικεῖς. 

IIPASINOA 

ταῦϑ᾽ ὃ πάφαρος τῆνος" ἐπ᾿ ἔσχατα γᾶς ἔλαβ᾽ ἐνθών 

ἰλεόν, οὐκ οἴκησιν, ὅπως μὴ γείτονες ὦμες 

ἀλλάλαις, ποτ᾽ ἔριν, φϑονερὸν κακόν, αἰὲν ὅμοιος. 

I'OPI') 

μὴ λέγε τὸν τεὸν ἄνδρα, φίλα, 4ίνωνα τοιαῦτα 

τῷ μικκῶ παρεόντος" ὅρη γύναι, ὡς sod TU. 

ϑάρσει, Ζωπέύίριον, γλυκερὸν τέκος" οὐ λέγει ἀπφῦν. 

7 aiév scripsi: £g! 
A* 



IIPASINOA 
* , ^ , 1 ^ ’ ^ 5 " 

αἰσϑάνεται τὸ βρέφος, ναὶ τὰν πότνιαν. καλὸς ἄπφυς. 

ἀπφῦς μὰν τῆνος τὰ πρόαν — λέγομες δὲ πρόαν ϑὴν 15 

βάντα νίτρον καὶ φῦκος ἀπὸ σκανᾶς ἀγοραόδειν — 
5 / 

ἦνϑε φέρων ἅλας ἄμμιν, ἀνὴρ τρισκαιδεκάπαχυς. 

IOPI € 

χὡμὸς ταὐτᾷ ἔχει, φϑόρος ἀργυρίω, 4ιοκλείδας" 

ἑπταδράχμως κυνάδας, γραιᾶν ἀποτίλματα πηρᾶν, 

πέντε πόκως ἔλαβ᾽ ἐχϑές, ἄπαν ῥύπον, ἔργον ἐπ᾽ ἔργῳ. 

ἀλλ᾽ ἴϑι τὠμπέχονον καὶ τὰν περονατρίδα λάξευ. 

βᾶμες τῶ βασιλῆος ἐς ἀφνειῶ Πτολεμαίω 

ϑασόμεναι τὸν 'ἄδωνιν: ἀκούω χρῆμα καλόν τι 

κοσμεῖν τὰν βασίλισσαν. 

IIPASINOA 
, / 

ἐν ὀλβίω ὄλβια πάντα. 
€ ^r T * à 3 - * - Ἁ , / 

ὧν ἴδες, ὧν εἶπες καὶ ἰδοῖσα τὺ τῷ μὴ ἰδόντι. 

ΓΟΡΓΩ, 

ἕρπειν ὥρα κ᾽ εἴη. 

IIPAXINOA 

ἀεργοῖς αἰὲν ἕορτα. 

Εὐνόα, αἶρε τὸ νῆμα, καὶ ἐς μέσον, αἰνόδρυπτε, 

ϑὲς πάλιν" αἵ γαλέαι μαλακῶς χρήξοντι καϑεύδειν. 

κινεῦ δή, φέρε ϑᾶσσον ὕδωρ. ὕδατος πρότερον δεῖ, 
ἃ δὲ σμᾶμα φέρει. δὸς ὅμως. μὴ δὴ πολύ, T ἄπληστε Y 80 
Ὕ e , , Ἁ , » NT 

ἔγχει ὑυδωρ᾽ δύστανε, τί uev τὸ χιτώνιον ἀρδεις; 

παῦε: ὁκοῖα ϑεοῖς ἐδόκει, τοιαῦτα νένιμμαι. 

ἃ κλὰξ τᾶ (λ n A : ὧδε φέρ᾽ αὐτά C c μεγάλας πὴ ÁAcgvoxog; 0€ φέρ᾽ αὕταν. 

10 βάντα Ahrens: πάντα 80 λαιστρί E. Schwartz: ἄπληστε 

Πραξινόα, μάλα τοι τὸ καταπτυχὲς ἐμπερόναμα 
- , , , , δ 4 ^ - 

τοῦτο πρέπει" λέγε μοι, z06600 κατέβα τοι ἀφ᾽ (6TO; 

IIPASINOA 

μὴ μνάσῃς, Γοργοῖ" πλέον ἀργυρίω καϑαρῶ μνᾶν 

ἢ δύο" τοῖς δ᾽ ἔργοις καὶ τὰν ψυχὰν ποτέϑηκα. 

ΓΟΡΓᾺ 
5 ^ ^ , * f 

ἀλλὰ κατὰ yvouav ἀπέβα τοι. 

ΠΡΑΞΙΝΟΩ͂ 

τοῦτο d καλὸν ἡ εἶπες. 

τὠμπέχονον φέρε μοι καὶ τὰν ϑολίαν κατὰ κόσμον 

ἀμφίϑες. οὐκ ἀξῶ τυ, τέκνον. μορμώ, δάκνει ἵππος. 

δάκρυ᾽, ὅσσα ϑέλεις, χωλὸν δ᾽ οὐ δεῖ τυ γενέσϑαι. 

ἕρπωμες. Φρυγία, τὸν μικκὸν παῖσδε λαβοῖδα, 

τὰν κύν᾽ ἔσω κάλεσον, τὰν αὐλείων ἀπόκλᾳξον. — 

ὦ ϑεοί, 06Gog ὄχλος. πῶς καί ποκα τοῦτο περᾶσαι 

χρὴ τὸ κακόν; μύρμακες ἀνάριϑμοι καὶ ἄμετροι. 

πολλά τοι, ὦ Πτολεμαῖε, πεποίηται καλὰ ἔργα, 
, T » , , € , , 4 , 

ἐξ ὦ ἐν ἀϑανάτοις ὁ vtxov: οὐδεὶς κακοεργος 

δαλεῖται τὸν ἰόντα παρέρπων «ἰγυπτιστί, 

οἷα πρὶν ἐξ ἀπάτας κεκροτημένοι ἄνδρες ἔπαιόσδον. 

ἀλλάλοις ὁμαλοί, κακὰ παίγνια, πάντες ἐρινοί. 

ἁδίστα Γοργοῖ, τί γενώμεϑα; τοὶ πολεμισταί 

ἵπποι τῶ βασιλῆος. ἄνερ φίλε, μή μὲ πατήσῃς. 
ὀρϑὸς ἀνέστα ὁ πυρρός" ἴδ᾽ ὡς ἄγριος. κυνοϑαρσής 

Εὐνόα, οὐ φευξῆ; διαχρησεῖται τὸν ἄγοντα. 

ὠνάώϑην μεγάλως, ὅτι μοι τὸ βρέφος μένει ἔνδον. 

38 τοῦτο κἀλ᾽ εἷπες vulgo 50 ἐρινοί Spohn: ἐριοί 
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ϑάρσει, Πραξινόα" καὶ δὴ γεγενήμεϑ᾽ ὄπισϑεν, 

τοὶ δ᾽ ἔβαν εἰς χώραν. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ͂ 

χαὐτὰ συναγείρομαι ἤδη. 

ἵππον καὶ τὸν ψυχρὸν ὄφιν τὰ μάλιστα δεδοίκω 

ix παιδός. σπεύδωμες" ὄχλος πολὺς ἄμμιν ἐπιρρεῖ. 

ΓΟΡΓΩ 

ἐξ αἰλᾶς, ὦ μᾶτερ: 

ΓΡΑΥ͂Σ 
? , € , 
&€yov, (Q TEXV(X. 

ΓΟΡΓᾺ 

παρενϑεῖν 

εὐμαρές; 
ΓΡΑΥ͂Σ 

ἐς Τροίαν πειρώμενοι ἦνθον ᾿Αχαιοί. 

καλλίστα παίδων" πείρᾳ ϑὴν πάντα τελεῖται. 

ΓΟΡΓᾺ 

χρησμὼς ἃ πρεσβῦτις ἀπῴχετο ϑεσπίξασα. 

IIPA*SINOA 

πάντα γυναῖκες ἴσαντι, καὶ ὡς Ζεὺς ἀγάγεϑ'᾽ Ἥραν. 

ΓΟΡΓᾺ 

ϑᾶσαι, Πραξινόα, περὶ τὰς ϑύρας ὅσσος ὅμιλος. 

IIPASINOA 

ϑεσπέσιος. Γοργοῖ, δὸς τὰν χέρα μοι" λάβε καὶ τύ, 

Εὐνόα, Εὐτυχίδος" πότεχ᾽ αὐτᾷ, μή τι πλαναϑῆς. 

πᾶσαι ἅμ᾽ εἰσένθωμες" ἀπρὶξ ἔχευ, Εὐνόα, ἁμῶν. 

XV 

οἴμοι δειλαία, δίχα μὴν τὸ ϑερίστριον ἤδη 

ἔσχισται, Γοργοῖ. πὸτ τῶ Διός, εἴ τι γένοιο 

εὐδαίμων, ὥνϑρωπε, φυλάδδεο τὠμπέχονόν U&U. 

ΞΕΝΟΣ 

οὐκ ἐπ᾽ ἐμὶν μέν, ὅμως δὲ φυλαξεῦμαι. 

IIPAXZINOA 

ὄχλος ἄϑρως" 

ὠϑεῦνϑ᾽ ὥσπερ ὕες. 

ΞΕΝΟΣ 

ϑάρσει, γύναι" ἐν καλῷ εἰμές. 

IIPAEINOA 

siis ὥρας κἤπειτα, φίλ᾽ ἀνδρῶν, ἐν καλῷ εἴης 

ἄμμε περιστέλλων. χρηστῶ κοἰκτίρμονος ἀνδρός. 

φλίβεται Εὐνόα ἄμμιν" ay ὦ δειλὰ τύ, βιάξευ. 

κάλλιστ᾽. ᾿ἔνδοι πᾶσαι᾽ ὁ τὰν νυὸν εἶπ᾽ ἀποκλάξας. 

IOPI€. 

Πραξινόα, πόταγ᾽ ὧδε. τὰ ποικίλα πρᾶτον ἄϑρησον, 

λεπτὰ καὶ ὡς χαρίεντα" ϑεῶν περονάματα φασεῖς. 

IIPASINO 4 

πότνι᾽ ᾿Αϑαναία, ποῖαί Gq' ἐπόνασαν ἔρυϑοι, 

ποῖοι ἐφογράφοι τἀκριβέα γράμματ᾽ ἔγραψαν. 

ὡς ἔτυμ᾽ ἑστάκαντι καὶ ὡς ἔτυμ᾽ ἐνδινεῦντι, 

ἐμψυχ', οὐκ ἐνυφαντα. σοφόν τοι χφῆμ' ἄνϑρωπος. 

αὐτός δ᾽ ὡς ϑαητὸς ἐπ᾽ ἀργυρέας κατάκειται 

dae, πρᾶτον ἴουλον ἀπὸ κροτάφων καταβάλλων, 

ὃ τριφίλητος "άδωνις, ὃ κὴν ᾿ἡχέροντι φιλεῖται. 

ΕΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ 

παύσασϑ'᾽, ὦ δύστανοι, ἀνάνυτα κωτίλλοιδαι 

τρυγόνες" ἐκκναισεῦντι πλατειάσδουσοι ἅπαντα. 
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μᾶ, πόϑεν ὥνϑρωπος:; τί δὲ τίν, εἰ κωτίλαι εἰμές: 

πασάμενος ἐπίτασσε: Συρακοσίαις ἐπιτάσόδεις, 
c γ᾽. ὦ 1 - , 32. Ld ὡς εἰδῇς καὶ τοῦτο" Κορίνϑιαι εἰμὲς ἄνωϑεν, 

ὡς καὶ ὁ Βελλεροφῶν᾽ Πελοποννασιστὶ λαλεῦμες" 

δωρίσδεν δ᾽ ἔξεστι, δοκῶ, τοῖς ΖΙωριξεσόσι. 
^ , - e € - ^ » 

μὴ φύη, Μελιτῶδες, og ἁμῶν καρτερὸς εἴη, 

πλὰν Évóg. οὐκ ἀλέγω. μή μοι κενεὰν ἀπομάξῃς. 

ΓΟΡΓᾺ 

σίγη, Πραξινόα" μέλλει τὸν 'άδωνιν ἀείδειν 
ἃ τᾶς ᾿Δργείας ϑυγάτηρ, πολύιδρις ἀοιδός, 

ἅτις καὶ πέρυσιν τὸν ἰάλεμον ἀρίστευσε. 
φϑεγξεῖταί τι, σάφ᾽ οἶδα, καλόν: διαϑιρύπτεται ἤδη. 

ΓΥΝΗ AOIAOZX 

ΖΔέσποιν᾽͵ ἃ Γολγώς vs καὶ Ἰδάλιον ἐφίλησας 
, , , " - , 2 , 3 αἰπεινᾶν v ἔρυκα, χρυσῷ παίξοισ᾽ ᾿Αφροδίτα 
T/ Nn, 7 d δ᾽ ἃ ἃ ΄ , ; oiov τοι TOV .4Üüc»iv ἀπ᾽ ἀενάω Ayégovrog 

1 , 1 , A € 

μηνὶ δυωδεκάτῳ μαλακαὶ πόδας ἄγαγον Soo. 

βάρδισται μακάρων Son. φίλαι, ἀλλὰ ποϑειναί 

ἔρχονται πάντεσσι βροτοῖς αἰεί τι φορεῦσαι. 

Κύπρι Διωναία, τὺ μὲν ἀϑανάταν ἀπὸ ϑνατᾶς. 
3 , € vw ? , , ἀνϑρωπῶν ὡς μῦϑος, ἐποίησας Βερενίκαν, 

ἀμβροσίαν ἐς στῆϑος ἀποστάξασα γυναικός" 

τὶν δὲ χαριξομένα, πολυώνυμε καὶ πολύναε. 

& Βερενικεία ϑυγάτηρ Ἑλένᾳ εἰκυῖα 

᾿ροινόα πάντεσσι καλοῖς ἀτιτάλλει AOV. 
πὰρ μέν oí ὥρια κεῖται, ὅσα δρυὸς ἄκρα φέροντι, 

πὰρ δ᾽ ἁπαλοὶ κᾶποι πεφυλαγμένοι ἐν ταλαρίόδκοις 

ἀργυρέοις, Συρίω δὲ μύρω χρύσει᾽ ἀλάβαστρα. 

ΧΥ 

εἴδατα δ᾽ ὅσσα γυναῖκες ἐπὶ πλαϑάνω πονέονται, 
ἄνϑεα μίσγοισαι λευκῷ παντοῖα μαλεύρῳ, 
όσα v' ἀπὸ γλυκερῶ μέλιτος τά τ᾽ ἐν ὑγρῷ ἐλαίῳ. 
πάντ᾽ αὐτῷ πετεηνὰ καὶ ἑρπετὰ τῆδε πάρεστι. 
χλωραὶ δὲ σκιάδες μαλακῷ βρίϑοντες ἀνήϑῳ 

δέδμανϑ'. οἵ δέ τε κῶροι ὑπερπωτῶνται Ἔρωτες. 
οἷοι ἀηδονιδῆες ἀεξομενᾶν ἐπὶ δένδρῳ 

πωτῶνται πτερύγων πειρώμενοι ὄξον ἀπ᾽ ὄξω. 

ὦ ἔβενος, ὦ χρυσός, ὦ ἐκ λευκῶ ἐλέφαντος 

αἰετοὶ οἰνοχόον Κρονίδᾳ zh παῖδα φέροντες, 
πορφύρεοι δὲ τάπητες ἄνω μαλακώτεροι ὕπνω. 

& Μίλατος ἐρεῖ yo τὰν Σαμίαν καταβόσκων" 
᾿ἔστρωται κλίνα τὠδώνιδι τῷ καλῷ Ou. 

τὰν μὲν Κύπρις ἔχει, τὰν δ᾽ ὃ ῥοδόπαχυς AO. 
ὀκτωκαιδεκέτης ἡ ἐννεοακαίδεχ᾽ ὁ γαμβρός" 

οὐ κεντεῖ τὸ φίλημ᾽, ἔτι οἵ περὶ χείλεα πυρραᾶ. 

νῦν μὰν Κύπρις ἔχοισα τὸν αὑτᾶς χαιρέτω ἄνδρα" 
ἀῶϑεν δ᾽ ἄμμες νιν ἅμα δρόσῳ ἀϑρόαι ἔξω 

οἰσεῦμες ποτὶ κύματ᾽ ἐπ᾽ ἀιόνι πτύοντα, 

λύσασαι δὲ κόμαν καὶ ἐπὶ σφυρὰ κόλπον ἀνεῖσαι 

στήϑεσι φαινομένοις λιγυρᾶς ἀρξεύμεϑ᾽ ἀοιδᾶς" 

᾿ἕρπεις, ὦ φίλ᾽ [άδωνι, καὶ ἐνθάδε κῆς ᾿Αχέροντα 

ἡμιϑέων, ὡς φαντί, μονώτατος. ovr Ayau£uvov 

τοῦτ᾽ ἔπαϑ'᾽, οὔτ᾽ Αἴας 0 μέγας, βαρυμάνιος ἥρως, 

οὔϑ᾽ Ἕκτωρ, ᾿ Εκάβας ὁ γεραίτερος εἴκατι παίδων. 

οὐ Πατροκλῆς, οὐ Πύρρος ἀπὸ Τροίας ἐπανελθών, 

οὔϑ᾽ οἵ ἔτι πρότεροι “απίϑαι καὶ Δευκαλίωνες, 

οὐ Πελοπηιάδαι τε καὶ Γάργεος ἄκρα Πελασγοί. 

ἴλωϑι νῦν, φίλ᾽ '᾿άδωνι, καὶ ἐς νέωτ᾽ εὐθϑυμήσαις. 

χαὶ νῦν ἦνϑες, ΄ἥδωνι, καὶ ὅκκ᾽ ἀφίκῃ, φίλος ἡξεῖς. 

131 μὲν Vahlen: μὰν 189 γεραίτατος v.l. 141 πρότερον v. l. 

1483 νέον liber optimus: νέωτ᾽ 

SVDuT Dec VN DNI uice mM EE C xc CR OG 



THEOCRITI 

ΓΟΡΓᾺ 

Πραξινόα, τὶ χρῆμα σοφώτερον ἃ ϑήλεια" 

ολβία ὅσσα ἴσατι, πανολβία ὡς γλυκὺ φωνεῖ. 

ὥρα ὅμως κἧς οἶκον. ἀνάριστος Ζιοκλείδας. 

χὡνὴρ ὄξος ἅπαν, πεινᾶντι δὲ μηδὲ ποτένϑης. 

χαῖρε, ᾿άἄδων ἀγαπητέ, καὶ ἐς χαίροντας ἀφίκευ. 

XVI 

XAPITE2 H IEPON 

Αἰεὶ τοῦτο Διὸς κούραις μέλει, αἰὲν ἀοιδοῖς, 
ς - ] , c - 3 - $ , N - 

ὑμνεῖν ἀϑανάτους, ὑμνεῖν ἀγαϑῶν xÀ&x ἀνδρῶν. 

Μοῖδαι μὲν ϑεαὶ ἐντί, ϑεοὺς ϑεαὶ ἀείδοντι: 
Pd ἃ er , ἄμμες δὲ βροτοὶ οἵδε, βροτοὺς βροτοὶ ἀείδωμεν. 

τίς γὰρ τῶν, ὁπόσοι γλαυκὰν ναίουσιν ὑπ᾽ ἀῶ. 
c , , » 

ἁμετέρας Χάριτας πετάσας ὑποδέξεται οἴκῳ 
3 ’ 3 
ἀσπασίως, οὐδ᾽ αὐϑις ἀδωρήτους ἀποπέμφψει: 

A ^ LU ^ 

αὶ δὲ σκυξόμεναι γυμνοῖς ποσὶν οἴκαδ᾽ LxGt, 
πολλά μὲ τωϑαάξοισαι, ὅτ᾽ ἀλιϑίαν ὁδὸν ἦλϑον, 
3 , - - ὀχνηραὶ δὲ πάλιν κενεᾶς ἐν πυϑμένι χηλοῦ 

- * , , , ^ 

ψυχροῖς ἐν γονατεσόσι κάρη μίμνοντι βαλοῖσαι. 
5! er ἔνϑ᾽ αἰεί ὄφισιν ἕδρα, ἐπὴν ἄπρακτοι ἵκωνται. 
τίς τῶν νῦν τοιόσδε: τίς εὖ εἰπόντα φιλήσει: 

3 ^u 3 M Suo. X ὃ ? 4. ^5! € , , - οὐκ οἶδ᾽" οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄνδρες ἐπ᾽ ἔργμασιν ὡς πάρος ἐσϑ'λοῖς 
αἰνεῖσϑαι σπεύδοντι, νενίκηνται δ᾽ ὑπὸ κερδέων. 15 

ν , € A , w , , ^ πᾶς δ᾽ ὑπὸ κόλπῳ χεῖρας ἔχων πόϑεν οἴσεται G9 si 
AN 3 ,' M P , ἄργυρον, οὐδὲ xev iov ἀποτρίψας τινὶ δοίη, 
3 ? ^. ἀλλ᾽ εὐθὺς μυϑεῖται" ᾿ἀπωτέρω ἢ γόνυ χνάμα: 

e ? €w αὐτῷ μοί τι γένοιτο. ϑεοὶ τιμῶσιν ἀοιδούς 

145 τὶ Ahrens: τὸ 

XV XVI 

«τίς δέ κεν ἄλλου ἀκούσαι; ἅλις πάντεσσιν Ὅμηρος. 

«οὗτος ἀοιδῶν λῷστος, ὃς ἐξ ἐμεῦ οἴσεται οὐδέν. 

Δαιμόνιοι, τί δὲ κέρδος Ó μυρίος ἔνδοϑι χρυσός 

κείμενος; οὐχ ἅδε πλούτου φρονέουσιν ὀναόις, 

ἀλλὰ τὸ μὲν ψυχᾷ, τὸ δέ πού τινι δοῦναι ἀοιδῶν" 

πολλοὺς εὖ ἔρξαι παῶν, πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλων 

ἀνθρώπων, αἰεὶ δὲ ϑεοῖς ἐπιβώμια ῥέξειν, 

μηδὲ ξεινοδόκον κακὸν ἔμμεναι, ἀλλὰ τραπέζῃ 

μειλίξαντ᾽ ἀποπέμψαι, ἐπὴν ἐθέλωντι νέεσθαι, 

Μουσάων δὲ μάλιστα τίειν ἱεροὺς ὑποφήτας, 

ὄφρα καὶ εἶν ᾿Δίδαο κεκρυμμένος ἐσϑλὸς ἀκούσης, 

μηδ᾽ ἀκλεὴς μύρηαι ἐπὶ ψυχροῦ ᾿Αχέροντος, 

ὡσεί τις μακέλᾳ τετυλωμένος ἔνδοϑι χεῖρας 

ἀχὴν ἐκ πατέρων πενίην ἀκτήμονα κλαίων. 

πολλοὶ ἐν ᾿Αντιόχοιο δόμοις καὶ ἄνακτος ᾿4λευα 

ἁρμαλιὴν ἔμμηνον ἐμετρήσαντο πενέσται" : 

πολλοὶ δὲ Σκοπάδῃσιν ἐλαυνόμενοι ποτὶ σακοὺς 

μόσχοι σὺν κεραῆσιν ἐμυκήσαντο βόεσσι, 

μυρία δ᾽ ἀμ πεδίον Κραννώνιον ἐνδιάασκον 

ποιμένες ἔκκριτα μῆλα φιλοξείνοισι Κρεώνδαις᾽ 

ἀλλ᾽ οὔ σφιν τῶν ἦδος, ἐπεὶ γλυκὺν ἐξεκένωσαν 

ϑυμὸν ἐς εὐρεῖαν σχεδίων στυγνοῦ "Ayégovros, 

ἄμναστοι δὲ và πολλὰ καὶ ὄλβια τῆνα λιπόντες 

δειλοῖς ἐν νεκύεσσι μακροὺς αἰῶνας ἔχειντο. 

εἰ μὴ δεινὸς ἀοιδὸς ὁ Κήιος αἰόλα φωνεῖν 

βάρβιτον ἐς πολύχορδον ἐν ἀνδράσι ϑῆκ᾽ ὀνομαστους 

ὁπλοτέροις, τιμᾶς δὲ καὶ ὠκέες ἔλλαχον ἵπποι, 

οἵ 6guów ἐξ ἱερῶν στεφανηφόροι ἦλθον ἀγῶνων. 

τίς δ᾽ ἂν ἀριστῆας “υκίων ποτέ, τίς κομόωντας 

Πριαμίδας ἢ ϑῆλυν ἀπὸ χροιᾶς Κύκνον ἔγνω, 

εἰ μὴ φυλόπιδας προτέρων ὕμνησαν ἀοιδοί; 

41 στυγνοῖο γέροντος Hemsterhuys 49 xai v.l: ἢ 
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οὐδ᾽ Ὀδυσεὺς ÉxarOv τε καὶ tixOGL μῆνας ἀλαϑείς 
πάντας ém ἀνθρώπους ᾿Δίδαν v εἰς ἔσχατον ἐλϑών 
ζωὸς καὶ σπήλυγγα φυγὼν ὀλοοῖο Κύκλωπος 
δηναιὸν κλέος ἔσχεν, ἐσιγάϑη δ᾽ ἂν ὑφορβός 
Βύμαιος καὶ βουσὶ Φιλοίτιος ἀμφ᾽ ἀγελαίαις 

ξώννυται, ἵππειαι δὲ κόρυν σκιάουσιν ἔϑειραι. 

αἱ γάρ, Ζεῦ κύδιστε πάτερ καὶ πότνι᾽ ᾿4ϑάνα 
κούρη ϑϑ᾽, ἢ σὺν ματρὶ πολυκλήρων ᾿Εφυραίων 

εἴληχας μέγα ἄστυ παρ᾽ ὕδασι Πυσιμελείας, 

: : 25 ἐχϑροὺς ἐκ νάδοιο κακαὶ πέμψειαν ἀνάγκαι 
ἔργον &yov αὕτος vt περίσπλαγχνος Μαέρτης. 

εἰ μή όφεας ὥνασαν Ἰάονος ἀνδρὸς ἀοιδαί. 
Ἔκ Μοισᾶν ἀγαϑὸν κλέος ἔρχεται ἀνθρώποισι. 

χρήματα δὲ ξώοντες ἀμαλδύνουσι ϑανόντων. 
ἀλλ᾽ ἷδος γὰρ ὁ μόχϑος ἐπ’ ἠόνι κύματα μετρεῖν 
ὅσσ᾽ ἄνεμος χέρσονδε κατὰ γλαυκᾶς ἁλὸς di, 
ἡ ὕδατι νίξειν ϑολερὰν διαειδέι πλίνϑον, 
καὶ φιλοχερδείῃ βεβλαμμένον ἄνδρα παρελϑεῖν᾽ 
χαιρέτω ὅστις τοῖος, ἀνήριϑμος δέ οἵ εἴη 
ἄργυρος, αἰεὶ δὲ πλεόνων ἔχοι ἵμερος αὐτόν. 
αὐτὰρ ἐγὼ τιμήν τε καὶ ἀνθρώπων φιλότητα 
πολλῶν ἡμιόνων τὲ καὶ ἵππων πρόσϑεν ἑλοίμαν. 
δίξημαι δ᾽, ὅτινι ϑνατῶν κεχαρισμένος ἔλϑω 
σὺν Μοίσαις" χαλεπαὶ γὰρ ὁδοὶ τελέϑουσιν ἀοιδοῖς 
χουράων ἀπάνευϑε Διὸς μέγα βουλεύοντος. 
οὔπω μῆνας ἄγων ἔκαμ᾽ οὐρανὸς οὐδ᾽ ἐνιαυτούς: 
πολλοὶ κινήσουσιν ἔτι τροχὸν ἅρματος ἵπποι: 
ἔσσεται οὗτος ἀνήρ, ὃς ἐμεῦ κεχρήσετ᾽ ἀοιδοῦ, 
ῥέξας ἡ ̓ Δχιλεὺς ὅσσον μέγας ἢ βαρὺς Αἴας 
ἐν πεδίῳ Σιμόεντος, ὅϑι Φρυγὸς ἠρίον Ἴλου. 
ἤδη νῦν Φοίνικες ὑπ’ ἠελίῳ δύνοντι 
οἰκεῦντες Διβύας ἄκρον σφυρὸν ἐρρίγασιν. 
ἤδη βαστάξουσι Συρακόσιοι μέσα δοῦρα 
ἀχϑόμενοι σακέεσσι βραχίονας ἰτεΐνοισιν" 
ἐν δ᾽ αὐτοῖς Ἱέρων προτέροις ἴσος ἡρώεσσι 80 

Σαρδόνιον κατὰ κῦμα, φίλων μόρον ἀγγέλλοντας 
τέκνοις ἠδ᾽ ἀλόχοισιν, ἀριϑμητοὺς ἀπὸ πολλῶν. 

ἄστεα δὲ προτέροισι πάλιν ναίοιτο πολίταις, 
, € ? , N 

" δυσμενέων ὅσα χεῖρες ἐλωβήσαντο κατ᾽ ἄκρας" 

᾿ n 4g ἀγροὺς δ᾽ ἐργάξοιντο τεϑαλότας" αἵ δ᾽ ἀνάριϑμοι 

μήλων χιλιάδες βοτάνᾳ διαπιανϑ᾽ εἴσαι 

ἀμ πεδίον βληχῶντο, βόες δ᾽ ἀγεληδὸν ἐς αὖλιν 

ἐρχόμεναι δκνιφαῖον ἐπισπεύδοιεν ὁδίταν᾽" 
νειοὶ δ᾽ ἐχπονέοιντο ποτὶ πόρον, ἁνίκα τέττιξ 

ποιμένας ἐνδίους πεφυλαγμένος ἔνδοϑι δένδρων 
3 -- ? , , 3 , ^ , ei $6: 3 , 
ἀχεῖ ἐν ἀκρεμόνεσσιν" ἀράχνια δ᾽ εἰς ὃπλ᾽ ἀράχναι 

-» ' , * λεπτὰ διαστήσαιντο, βοᾶς δ᾽ ἔτι μηδ᾽ ὄνομ᾽ εἴη" 

ὑψηλὸν δ᾽ Ἱέρωνι κλέος φορέοιεν ἀοιδαί 
* , ^ v , E rr ^ - 

καὶ πόντου ZixvOuxoio πέραν καὶ οϑι πλατυ τεῖχος 

ἀσφάλτῳ δήσασα Σεμίραμις ἐμβασίλευεν. 

εἷς μὲν ἐγώ, πολλοὺς δὲ “]ὸς φιλέοντι καὶ ἄλλους 

ϑυγατέρες, τοῖς πᾶσι μέλοι Σικελὴν ᾿4ρέϑοισαν 

ὑμνεῖν σὺν λαοῖσι καὶ αἰχμητὰν Ἱέρωνα. 
ὦ ᾿Ετεόκλειοι Χάριτες ϑεαί, ὦ Μινύειον 
Ὀρχομενὸν φιλέοισαι ἀπεχϑόμενόν ποτὲ Θήβαις. 

ἄκλητος μὲν ἔγωγε μένοιμί κεν, ἐς δέ καλεύντων 
ϑαρσήσας Μοίσαισι σὺν ἁμετέραισιν Lou ἄν. 
καλλείψω δ᾽ οὐδ᾽ ὕμμε: τί γὰρ Χαρίτων ἀγαπητόν 

᾿ ἀνθρώποις ἀπάνευϑεν; ἀεὶ Χαρίτεσσιν ἅμ᾽ εἴην. 

9 2m MIR noun μετὰ 63 παρέλκειν  Hemsterhuys: παρελϑεῖν | 1 81 σκεπάουσιν v. l: σκιάουσιν 85 κακὰ πέμψειεν àváyxa v.l. 
Aaros de Wilamowitz: ἅρματος | 95 ὑψόϑι v. 1: ἔνδοϑι 107 ἱκοίμαν v. 1l: lou! ἄν 
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XVII 

ELI KOMION ΕΙΣ TITOAEMAION 

Ex Διὸς ἀρχώμεσϑα καὶ ἐς Δία λήγετε Μοῖσαι, 

ἀθανάτων τὸν ἄριστον ἐπὴν ἄδωμεν ἀοιδαῖς" 

ἀνδρῶν δ᾽ αὖ Πτολεμαῖος ἐνὶ πρώτοισι λεγέσϑω 
χαὶ πύματος καὶ μέσδος" ὃ γὰρ προφερέστατος ἀνδρῶν. 
ἥρωες, τοὶ πρόσϑεν ἀφ᾽ ἡμιϑέων ἐγένοντο, 
ῥέξαντες καλὰ ἔργα σοφῶν ἐκύρησαν ἀοιδῶν᾽ 
αὐτὰρ ἐγὼ Πτολεμαῖον ἐπιστάμενος καλὰ εἰπεῖν 
ὑμνήσαιμ᾽" ὕμνοι δὲ καὶ ἀϑανάτων γέρας αὐτῶν. 
Ἴδαν ἐς πολύδενδρον ἀνὴρ ὑλατόμος ἐλϑών 
παπταίνει, παρεόντος ἄδην, πόϑεν ἄρξεται ἔργου. 
τί πρῶτον καταλέξω; ἐπεὶ πάρα μυρία εἰπεῖν, 

οἷσι ϑεοὶ τὸν ἄριστον ἐτίμησαν βασιλήων. 
Ex πατέρων οἷος μὲν ἔην τελέσαι μέγα ἔργον 

“αγείδας Πτολεμαῖος, ὅτε φρεσὶν ἐγκατάϑοιτο 
βουλάν, ἂν οὐκ ἄλλος ἀνὴρ οἷός τε νοῆσαι. 
τῆνον καὶ μακάρεσσι πατὴρ ὁμότιμον ἔϑηκεν 
ἀϑανάτοις, καί οἵ χρύδεος ϑρόνος ἐν Διὸς οἴκῳ 

δέδμηται" παρὰ δ᾽ αὐτὸν ᾿Δλέξανδρος φίλα εἰδώς 
ἕδριάει, Πέρσῃσι βαρὺς ϑεὸς αἰολομίτρας. 
ἀντία δ᾽ Ἡρακλῆος ἕδρα κενταυροφόνοιο 
ἵδρυται στερεοῖο τετυγμένα ἐξ ἀδάμαντος" 
ἔνϑα σὺν ἄλλοισιν ϑαλίας ἔχει Οὐρανίδῃσι, 
χαίρων υἱωνῶν περιώσιον υἱωνοῖσιν, 
ὅττι όφεων Κρονίδης μελέων ἐξείλετο γῆρας, 
ἀϑάνατοι δὲ καλεῦνται ἑοὶ νέποδες γεγαῶτες. 

2 κλείωμεν Schaefer: ἄδωμεν 17 ϑρόνος Bergk: δόμος 

ἄμφω γὰρ πρόγονός ὄφιν ὁ καρτερὸς Ἡρακλείδας, 

ἀμφότεροι δ᾽ ἀριϑμεῦνται ἐς ἔόχατον Ἡρακλῆα. 

τῷ καὶ ἐπεὶ δαίτηϑεν ἴοι κεκορημένος ἤδη 

νέκταρος εὐόδμοιο φίλας ἐς δῶμ᾽ ἀλόχοιο, 

τῷ μὲν τόξον ἔδωκεν ὑπωλένιόν τε φαρέτρην, 

τῷ δὲ σιδάρειον σκύταλον κεχαραγμένον ὄξοις. 

oi δ᾽ εἰς ἀμβρόσιον ϑάλαμον λευκοσφύρου Ἥβας 

ὅπλα καὶ αὐτὸν ἄγουσι γενειήταν Διὸς υἱόν. 

Οἵα δ᾽ ἐν πινυταῖσι περικλειτὰ Βερενίκοι 

ἔπρεπε ϑηλυτέρῃς, ὄφελος μέγα γειναμένοισι. 

τᾷ μὲν Κύπρον ἔχοισα Διώνας πότνια κούρα 

χόλπον ἐς εὐώδη ῥαδινὰς ἐδεμάξατο χεῖρας. 

τῷ οὔπω τινὰ φαντὶ ἁδεῖν τόσον ἀνδρὶ γυναικῶν, 

ὅσσον zsQ Πτολεμαῖος ἑὴν ἐφίλησεν ἄκοιτιν. 

5 μὰν ἀντεφιλεῖτο πολὺ πλέον" ὧδέ κε παισί 

ϑαρσήσας σφετέροισιν ἐπιτρέποι οἶκον ἅπαντα, 

ὁππότε κεν φιλέων βαίνῃ λέχος ἐς φιλεούσης. 

ἀστόργου δὲ γυναικὸς ἐπ’ ἀλλοτρίῳ νόος αἰεί, 

ῥδηίδιοι δὲ γοναὶ, τέκνα δ᾽ οὐ ποτεοικότα πατρί. 

κάλλει ἀριστεύουσα ϑεάων πότν᾽ ᾿Αφροδίτα, 

Gol τήνα μεμέλητο" σέϑεν δ᾽ ἕνεκεν Βερενίκα 

εὐειδὴς ᾿Δἀχέροντα πολύστονον οὐκ ἐπέρασεν, 

ἀλλά μιν ἁρπάξασα, πάροιϑ᾽ ἐπὶ νῆα κατελϑεῖν 

χυανέαν καὶ στυγνὸν ἀεὶ πορϑμῆα καμόντων, 

ἐς ναὸν κατέϑηκας, ἕξὰς δ᾽ ἀπεδάσσαο τιμάς. 

πᾶσιν δ᾽ ἥπιος ἥδε βροτοῖς μαλακοὺς μὲν ἔρωτας 

προσπνείει, κούφας δὲ διδοῖ ποϑέοντι μερίμνας. 

᾿Φργεία κυάνοφρυ, σὺ λαοφόνον Διομήδεα 

μισγομένα Τυδῆι τέκες, Καλυδώνιον ἄνδρα, 

ἀλλὰ Θέτις βαϑύκολπος ἀκοντιστὰν Aij 

Αἰακίδᾳ Πηλῆι, σὲ δ᾽, αἰχμητὰ Πτολεμαῖε, 

αἰχμητᾷ Πτολεμαίῳ ἀρίξηλος Βερενίκα. 
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καί 6t Κόως ἀτίταλλε βρέφος νεογιλλὸν ἐόντα, 

δεξαμένα παρὰ ματρός, ὅτε πρώταν ἴδες ἀῶ. 

ἔνϑα γὰρ Εἰλείϑυιαν ἐβώσατο λυσίξωνον 

᾿ἀντιγόνας ϑυγάτηρ βεβαρημένα ὠδίνεσσιν" 

ἣ δέ oí εὐμενέοισα παρίστατο, κὰδ δ᾽ ἄρα πάντων 

νωδυνίην κατέχευε μελῶν" ὃ δὲ πατρὶ ἐοικώς 

παῖς ἀγαπητὸς ἔγεντο. Κόως δ᾽ ὀλόλυξεν ἰδοῖσα, 

φᾶ δὲ καϑαπτομένα βρέφεος χείρεσσι φίλῃσιν᾽ 

ὄλβιε κοῦρε γένοιο, τίοις δέ με τόσσον, ὅδον περ 

ΖΔᾶλον ἐτίμησεν κυανάμπυκα Φοῖβος ᾿Ζπόλλων᾽ 

ἐν δὲ μιᾷ τιμῇ Τρίοπον καταϑεῖο κολώναν 

ἴδον Ζωριέεσσι νέμων γέρας ἐγγὺς ἐοῦσιν" 

i6ov καὶ ἱΡήναιαν ἄναξ ἐφίλησεν ᾿Ζπόλλων. 
ὡς ἄρα νᾶσος ἔειπεν" ὃ δ᾽ ὑψόϑεν ἔκλαγε φωνᾷ 

ἐς τρὶς ὑπὸ νεφέων μέγας αἰετὸς αἴσιος ὄρνις. 

Ζηνός που τόδε σᾶμα. zh Κρονίωνι μέλοντι 

αἰδοῖοι βασιλῆες, ὃ δ᾽ ἔξοχος, ὅν x& φιλήδῃ 

γεινόμενον τὰ πρῶτα" πολὺς δέ οἵ ὄλβος ὀπαδεῖ, 
πολλᾶς δὲ κρατέει γαίας, πολλᾶς δὲ ϑαλάσσας. 

Μυρίαι ἀπειροί τε καὶ ἔϑνεα μυρία φωτῶν 
λήιον ἀλδήσκουσιν ὀφελλόμενον zhióg ὀμβρῳ᾽ 
ἀλλ᾽ οὔτις τόσα φύει, ὅσα χϑαμαλὰ Δἔἴγυπτος, 

Νεῖλος ἀναβλύξων διερὰν ὅτε βώλακα ϑρύπτει, 

οὐδέ τις ἄστεα τόσσα βροτῶν ἔχει ἔργα δαέντων. 

τρεῖς μέν οἵ πολίων ἑκατοντάδες ἐνδέδμηνται, 

τρεῖς δ᾽ ἄρα χιλιάδες τρισσαῖς ἐπὶ μυριάδεσσι, 
δοιαὶ δὲ τριάδες, μετὰ δέ ὄφισιν ἐννεάδες τρεῖς" 

τῶν πάντων Πτολεμαῖος ἀγήνωρ ἐμβασιλεύει. 

καὶ μὴν Φοινίκας ἀποτέμνεται ᾿ἀρραβίας τε 

καὶ Συρίας Διβύας τε κελαινῶν τ᾽ Αἰϑιοπήων. 
Παμφύλοισί τε πᾶσι καὶ αἰχμηταῖς Κιλίκεσσι 

78 ὀφελλόμεναι v. 1.: ὀφελλόμενον 
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δσαμαίνει, Zvxíowg τε φιλοπτολέμοισί τε Καρσί, 
, , ^ PT » 

καὶ νάδοις Κυκλάδεσσιν, ἐπεί oí νᾶες ἀριόται 

πόντον ἐπιπλώοντι, ϑάλασσα δὲ πᾶσα καὶ αἷα 

καὶ ποταμοὶ κελάδοντες ἀνάσσονται Πτολεμαίῳ. 

πολλοὶ δ᾽ ἱππῆες, πολλοὶ δέ μιν ἀσπιδιῶται 

χαλκῷ μαρμαίροντι σεσαγμένοι ἀμφαγέρονται. 

Ὄλβῳ μὲν πάντας κε καταβρίϑοι βασιλῆας" 

τόσσον ἐπ᾿ Gg ἕκαστον ἐς ἀφνεὸν ἔρχεται οἶκον 

πάντοϑε. λαοὶ δ᾽ ἔργα περιστέλλουσιν ἕκηλοι. 

οὐ γάρ τις δηίων πολυκήτεα Νεῖλον ὑπερβάς 

πεξὸς ἐν ἀλλοτρίαισι βοὰν ἐστάσατο κώμαις, 

οὐδέ τις αἰγιαλόνδε ϑοᾶς ἐξάλατο ναός 

ϑωρηχϑεὶς ἐπὶ βουσὶν ἀνάρσιος Αἰγυπτίῃσι" 

τοῖος ἀνὴρ πλατέεσσιν ἐνίδρυται πεδίοισι 

ξανϑοκόμας Πτολεμαῖος, ἐπιστάμενος δόρυ πάλλειν. 

ᾧ ἐπίπαγχυ μέλει πατρώια πάντα φυλάσσειν 

οἷ ἀγωϑῷ βασιλῆι, τὰ δὲ κτεατίξεται αὐτός. 

οὐ μὰν ἀχρεῖός γε δόμῳ ἔνι πίονι χρυσός 

μυρμάκων ἅτε πλοῦτος ἀεὶ κέχυται μογεόντων" 

ἀλλὰ πολὺν μὲν ἔχοντι ϑεῶν ἐρικυδέες οἶκοι. 

αἰὲν ἀπαρχομένοιο σὺν ἄλλοισιν γεράεσόι, 

πολλὸν δ᾽ ἰφϑίμοισι δεδώρηται βασιλεῦσι, 

πολλὸν δὲ πτολίεσσι, πολὺν δ᾽ ἀγαϑοῖσιν ἑἕταίροιρ. 

οὐδὲ Διωνύσου τις ἀνὴρ ἱεροὺς κατ᾽ ἀγῶνας 

ἵκετ᾽ ἐπιστάμενος λιγυρὰν ἀναμέλψαι ἀοιδάν, 

ᾧ οὐ δωτίναν ἀντάξιον ὦπασε τέχνας. 

Μουσάων δ᾽ ὑποφῆται ἀείδοντι Πτολεμαῖον 

ἀντ᾽ εὐεργεσίης. τί δὲ κάλλιον ἀνδρί κεν εἴη 

ὀλβίῳ ἢ κλέος ἐσϑλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἀρέσϑαι; 

τοῦτο καὶ ᾿Δτρεΐδαισι μένει: τὰ δὲ μυρία τῆνα, 

90 ἄρισται Stephanus: ἄριστοι 



ὅσσα μέγαν Πριάμοιο δόμον χτεάτισσαν ἑλόντες, 
393.» , ri , 3 / , 

ἀέρι πᾳ κέκρυπται, οϑὲεν παλιν OUXÉTL VOOTOG. 

Μοῦνος ὅδε προτέρων τε καὶ ὧν ἔτι ϑερμὰ κονία 

στειβομένα καϑύπερϑε ποδῶν ἐκμάσσεται ἴχνη, 

ματρὶ φίλᾳ καὶ πατρὶ ϑυώδεας εἴσατο ναούς" 

ἐν δ᾽ αὐτοὺς χρυσῷ περικαλλέας ἠδ᾽ ἐλέφαντι 

ἵδρυται πάντεσσιν ἐπιχϑονίοισιν ἀρωγούς. 

πολλὰ δὲ πιανϑέντα βοῶν ὅγε μηρία καίει 
μησὶ περιπλομένοισιν ἐρευϑομένων ἐπὶ βωμῶν, 

αὐτός τ᾽ ἰφϑίμα τ᾽ ἄλοχος, τᾶς οὔτις ἀρείων 
νυμφίον ἐν μεγάροισι γυνὰ περιβάλλετ᾽ ἀγοστῷ, 

ἐκ ϑυμοῦ στέργοισα κασίγνητόν τε πόδιν τε. 

ὧδε καὶ ἀϑανάτων ἱερὸς γάμος ἐξετελέσϑη, 

οὺς τέκετο κρείουσα Ῥέα βασιλῆας Ὀλύμπου" 
ἕν δὲ λέχος στόρνυσιν ἰαύειν Ζηνὶ καὶ Ἥρῃ 
χεῖρας φοιβήσασα μύροις ἔτι παρϑένος Ἶρις. 

Χαῖρε, ἄναξ IIvoAsuais* σέϑεν δ᾽ ἐγὼ ἶσα καὶ ἄλλων 
μνάσομαι ἡμιϑέων, δοκέω δ᾽ ἔπος οὐκ ἀπόβλητον 

φϑέγξομαι ἐσσομένοις" ἀρετήν γε μὲν ἐκ Διὸς αἰτεῦ. 

XVIII 

EAENH2 ETIOAAAMIO2 

"Ev ποκ᾽ ἄρα Σπάρτᾳ ξανϑότριχι πὰρ Μενελάῳ 
παρϑενικαὶ ϑάλλοντα κόμαις ὑάκινϑον ἔχοισαι 
πρόσϑε νεογράπτω ϑαλάμω χορὸν ἐστάδσαντο, 

δώδεκα ταὶ πρᾶται πύλιος, μέγα χρῆμα Δακαινᾶν, 

ἁνίκα Τυνδαρίδα κατεκλάξατο τὰν ἀγαπατάν 

XVI XVIII 

, p A B 

ἄειδον δ᾽ ἄρα πᾶσαι ἐς ἕν μέλος ἐγκροτέοισαι 
ποσσί περιπλέκτοις, ὑπὸ δ᾽ ἴαχε δῶμ᾽ ὑμεναίῳ᾽" 
Ὁὕτω δή πρώιξε κατέδραϑες, ὦ φίλε γαμβρέ; 

ἦ ῥά τις ἐσσὶ λίαν βαρυγώνατος, ἦ δὰ φίλυπνος: 
3 , "E LÀ DEC , AS , 

ἢ ῥα πολύν τιν᾽ ἔπινες, Ov εἰς εὐνὰν κατεβαλλευ; 
et ^ , , 0€ » E - 

εὕδειν μὰν σπεύδοντα xo9' ὥραν αὐτὸν ἐχρῆν tv, 
- * )-M ^ 1 , ^ 

παῖδα δ᾽ ἐᾶν σὺν παισὶ φιλοστόργῳ παρὰ ματρί 
V » - 

παίσδειν ἐς βαϑὺν Ogf gov, ἐπεὶ xol ἔνας καὶ ἐς ἀῶ 
3 » ? ?t , A € ^ er 

κῆς ἔτος ἐξ ἔτεος, MevéAa, τεὰ ἃ vvog δε. 
» , 9 3 , , ? , 

oÀpue γάμβρο᾽, ἀγαϑός τις ἐπέπταρεν ἐρχομένῳ τοι 
? , e e 3 , € 9 , 

ἐς Σπάρταν, ἄπερ ὥλλοι ἀριότεες, ὡς (vvGaLO. 

μῶνος ἐν ἡμιϑέοις Κρονίδαν Δία πενϑερὸν ἑξεῖς. 

Ζανός τοι ϑυγάτηρ ὑπὸ τὰν μίαν ἵκετο χλαῖναν, 

οἵα ᾿ἀχαιιάδων γαῖαν πατεῖ οὐδεμῖ᾽ ἀλλα" 

ἦ μέγα κά τι τέκοιτ', εἰ ματέρι τίκτοι ὅμοιον. 

ἄμμες δ᾽ αἱ πᾶσαι συνομάλικες, αἷς δρόμος οὗτός 

χρισαμέναις ἀνδριστὶ παρ᾽ Εὐρώταο λοετροῖς, 

τετράκις ἑξήκοντα κόραι, ϑῆλυς νεολαία, 

τᾶν οὐδ᾽ ἄν τις ἄμωμος, ἐπεί χ᾽ Ἑλένᾳ παρισωϑῇ. 

ἀὼς ἀντέλλοισα καλὸν διέφανε πρόσωπον, 

πότνια νὺξ ἅτε λευκὸν ἔαρ χειμῶνος ἀνέντορ᾽ 

ὧδε καὶ ἃ χρυσέα Ἑλένα διαφαίνετ᾽ ἐν ἁμῖν. 

πιείρᾳ μέγα λᾷον ἀνέδραμε κόσμος ἀρούρᾳ 

ἢ κάπῳ κυπάρισσος ἡ ἅρματι Θεσσαλὸς ἵππος" 

ὧδε καὶ ἃ ῥοδόχρως Ἑλένα Δακεδαίμονι κόσμος. 

οὔτε τις ἐκ ταλάρω πανίσδεται ἔργα τοιαῦτα, 

οὔτ᾽ ἐνὶ δαιδαλέῳ πυκινώτερον ἄτριον ἱστῷ 

κερκίδι συμπλέξασα μακρῶν ἔταμ᾽ ἐκ κελεόντων" 

οὐ μὰν οὐδὲ λύραν τις ἐπίσταται ὧδε κροτῆσαι 95 

8 περιπλίκτοις v.l. 9 zoox£a v.l 12 χρήζοντα v. l.: σπεύδοντα 

15 Μενέλα, τέα à Meineke: Μενέλαε, τέα 18 ἠιϑέοις Buecheler: ἧμι- 

ϑέοις 925 οὐ Δᾶν Ahrens: οὐδ᾽ dv 27 πότνια νὺξ suspectum 

b* 1 

μναστεύσας Ἑλέναν ὁ νεώτερος ' Δτρέος υἱῶν. 

187 ἕξεις v.l: αἰτεῦ XVIII, 5 Τυνδαριδᾶν Ahrens 
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"Apvsuuv ἀείδοισα καὶ εὐρύστερνον A9cvav, 

ὡς Ἑλένα, τᾶς πάντες ἐπ᾽ ὄμμασιν ἵμεροι ἐντί. 

ὦ καλά, ὦ χαρίεσσα κόρα, τὺ μὲν οἰκέτις ἤδη, 

ἄμμες δ᾽ ἐς δρόμον ἦρι καὶ ἐς λειμώνια φύλλα 

ἑρψεῦμες στεφάνως δρεψεύμεναι ἁδὺ πνέοντας, 

πολλὰ τεοῦς, Ἑλένα, μεμναμέναι ὡς γαλωϑηναί 

ἄρνες γειναμένας ὄιος μαστὸν ποϑέοισαι. 

πρᾶταί τοι στέφανον λωτῶ χαμαὶ αὐξομένοιο 

πλέξασαι σκιερὰν κατωαϑήσομεν ἐς πλατανιότον, 

πρᾶται δ᾽ ἀργυρέας ἐξ ὄλπιδος ὑγρὸν ἄλειφαρ 

λαξύμεναι σταξεῦμες ὑπὸ σκιερὰν πλατανιόστον᾽ 

γράμματα δ᾽ ἐν φλοιῷ γεγράψεται, ὡς παριών τις 

ἀννείμῃ, “ωριστί: “σέβευ μ᾽, Ἑλένας φυτὸν ἐμμί.᾽" 

χαίροις, ὦ νύμφα, χαίροις, εὐπένϑερε γαμβρέ. 

Δατὼ μὲν δοίη, Δατώ κουροτρόφος ὕμμιν 

εὐτεκνίαν, Κύπρις δέ, ϑεὰ Κύπρις ἴσον ἔρασϑαι 

ἀλλάλων, Ζεὺς δέ, Κρονίδας Ζεὺς ἄφϑιτον ὄλβον. 

ὡς ἐξ εὐπατριδᾶν εἰς εὐπατρίδας πάλιν ἔνϑη. 

εὔδετ᾽ ἐς ἀλλάλων στέρνον φιλότατα πνέοντες 

καὶ πόϑον, ἐγρέσϑαι δὲ πρὸς ἀῶ μἠπιλάϑησϑε. 

νεύμεϑα κἄμμες ἐς ὄρϑρον, ἐπεί κα πρᾶτος ἀοιδός 

ἐξ εὐνᾶς κελαδήσῃ ἀνασχὼν εὔτριχα δειρᾶν. 

᾿γμὴν ὦ ᾿ Υμέναιε, γάμῳ ἐπὶ τῷδε χαρείης." 

[XIX] 

KHPIOKAETITHZ 
Τὸν κλέπταν πότ᾽ Ἔρωτα κακὰ κέντασε μέλισσα 

κηρίον ἐκ σίμβλων συλεύμενον, ἄκρα δὲ χειρῶν 

δάχτυλα πάνϑ᾽ ὑπένυξεν. ὁ δ᾽ ἄλγεε καὶ χέρ᾽ ἐφύδη 

καὶ τὰν γᾶν ἐπάταξε καὶ ἅλατο, τᾷ δ᾽ ᾿ἀφροδίτᾳ 

XVII [XIX] [XX] 

δεῖξεν τὰν ὀδύναν xal ἐμέμφετο, ὅττι ys τυτϑόν 
ϑηρίον ἐντὶ μέλισσα καὶ ἁλίκα τραύματα ποιεῖ. 

χὰ μάτηρ γελάσασα τί δ᾽; οὐκ ἴσος ἐσσὶ μελίσδαις: 

ὃς τυτϑὸς μὲν £go, τὰ δὲ τραύματα ἁλίκα ποιεῖς." 

[XX] 

BOYKOAIZKO2 

Εὐνίχα μ᾽ ἐγέλαξε ϑέλοντά μιν ἁδὺ φιλᾶσαι, 

καί μ᾽ ἐπικερτομέοισα τάδ᾽ ἔννεπεν Poo! ἀπ᾽ ἐμεῖο. 
βουκόλος ὧν ἐθέλεις us κύσαι, τάλαν; οὐ μεμάϑηκα 

ἀγροίκως φιλέειν, ἀλλ᾽ ἀστικὰ χείλεα ϑλίβειν. 

μὴ τύγε μευ κύσόσῃς τὸ καλὸν στόμα μηδ᾽ ἐν ὀνείροις. 
οἷα βλέπεις, ὁπποῖα λαλεῖς, ὡς ἄγρια παίσδεις, 

[ὡς τρυφερὸν καλέεις, ὡς κωτίλα ῥήματα φράδδεις" 

ὡς μαλακὲν τὸ γένειον ἔχεις, ὡς ἁδέο χαίταν. 
χείλεα τοι νοσέοντι, χέρες δέ τοί εἰσι μέλαιναι, 

καὶ κακὸν ἐξόσδεις. ἀπ᾽ ἐμεῦ φύγε, μή us μολύνῃς. 

τοιάδε μυϑίξοιδσα τρὶς εἰς ἑὸν ἔπτυσε κόλπον 
καί u' ἀπὸ τᾶς κεφαλᾶς ποτὶ τὼ πόδε συνεχὲς εἶδε 

χείλεσι μυχϑίζοισα καὶ ὄμμασι λοξὰ βλέποισδα, 

καὶ πολὺ τᾷ μορφᾷ ϑηλύνετο καί τι δσεδαρός 
κἀὶ σοβαρόν u' ἐγέλαξεν. ἐμοὶ δ᾽ ἄφαρ ἔξεσεν αἷμα, 
xxi χρόα φοινίχϑην ὑπὸ τώλγεος ὡς ῥόδον ἕρσᾳ. 

χὰ μὲν ἔβα us λιποῖσα" φέρω δ᾽ ὑποκάρδιον ὀργᾶν. 

ὅττι μὲ τὸν χαρίεντα κακὰ μωμήσαϑ᾽ ἑταίρα. 
ποιμένες, εἴπατέ μοι τὸ κρήγυον᾽ οὐ καλὸς ἐμμί; 

ἄρά τις ἐξαπίνας μὲ ϑεὸς βροτὸν ἄλλον ἔτευξε; 

καὶ γὰρ ἐμοὶ τὸ πάροιϑεν ἐπάνϑεεν ἁδύ τι κάλλος 

5 édv de Wilamowitz: τὰν [XX], 9 νοτέοντι Sauppe 
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ὡς κισσὸς ποτὶ πρέμνον, ἐμὰν δ᾽ ἐπύκαξεν ὑπήναν, 

χαῖται δ᾽ οἷα σέλινα περὶ κροτάφοισι κέχυντο, 

καὶ λευκὸν τὸ μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι λάμπε μελαίναις" 
A , - , * 3 , 

ομματά μοι γλαυκᾶς χαροπῶώτερα πολλὸν 49a, 

καὶ στόμα μευ πακτᾶς γλυκερώτερον, ἐκ στομάτων δέ 

ἔρρεέ μοι φωνὰ γλυκερωτέρα ἢ μέλι κηρῶ. 
Ἅ 

ἁδὺ δέ μοι τὲ μέλισμα, καὶ qv σύριγγν μελίσδω. 
"^ 3 A , "^ , "^ , 

κὴην αὐλῷ λαλέω, κὴν δώνακι, xv πλαγιαύλῳ. 

᾿καὶ πᾶσαι καλόν μὲ κατ᾽ ὥρεα φαντὶ γυναῖκες, 

καὶ πᾶσαί μὲ φιλεῦντι" τὰ δ᾽ ἀστικά μ᾽ οὐκ ἐφίλασεν, 

ἀλλ᾽, ὅτι βουκόλος ἐμμί, παρέδ ᾿ J&L* uué, παρέδραμε κοὐ ποτακούει 
ς ^ , ?, » , , , 

χῶ καλὸς Ζιόνυδος ἐν ἄγκεόδι πορτιν ἑλαῦνει. 
3 » ;, 0 , 15. 9 , , : H 

οὐκ ἔγνω δ᾽, ὅτι Κύπρις ἐπ᾽’ ἀνέρι μήνατο βούτᾳ 
A , ? 4 ? » , Ἁ Pl 

καὶ Φρυγίοις évousvósv ἐν ὠρεόιν; ov τὸν ἥδωνιν 

ἐν δρυμοῖσι φίλαδσε καὶ ἐν δρυμοῖσιν ἔκλαυσεν; 
3 ᾿Ενδυμίων δὲ τίς ἦν; οὐ βουκόλος; ὃν γε Σελάνα 

βουκολέοντα φίλασεν, ἀπ᾿ Οὐλύμπω δὲ μολοῖσα 
3 ᾿ , 

Δάτμιον ἀν νάπος ἦλϑε καὶ εἰς ὁμὰ παιδὶ κάϑευδε. 

καὶ τύ, ἹΡέα, κλαίεις τὸν βουκόλον. οὐχὶ δὲ καὶ τύ, 
3 - ὦ Κρονίδα, διὰ παῖδα βοηνόμον ὄρνις ἐπλάγχϑης: 
Εὐνίκα δὲ μόνον τὸν βουκόλον ovx ἐφίλασεν, 

& Κυβέλας κρέσσων καὶ Κύπριδος ἠδὲ Σελάνας. 
, 3 5 , ^ tor , 90» 

μηκέτι μηδ᾽, ὦ Κύπρι, vov ἀδέα μὴτε xav ἄστυ 
4 , Pd , , 3 , * , , 

μήτ᾽ ἐν Ogtt φιλέοις, uova δ᾽ ἀνὰ νύκτα xo evOors. 

22 ἐμὰν .. ὑπήναν verba vix sana 20 μαλακώτερον G. Hermann 
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AAIEIZ 

"A πενία, Διόφαντε, μόνα τὰς τέχνας ἐγείρει" 

αὕτα τῶ μόχϑοιο διδάσκαλος" οὐδὲ γὰρ εὕδειν 

ἀνδράσιν ἐργατίναισι κακαὶ παρέχοντι μέριμναι. 

x&v ὀλίγον νυκτός τις ἐπιβρίσσῃσι, τὸν ὕπνον 

αἰφνίδιον ϑορυβεῦσιν ἐφιστάμεναι μελεδῶναι. 

ἰχϑύος ἀγρευτῆρες ὁμῶς δύο κεῖντο γέροντες, 
΄ 3 - 

στρωσάμενοι βρύον αὖον ὑπὸ πλεκταῖς καλύβαισι, 

κεκλιμένοι κοίτῳ τῷ φυλλίνῳ: ἐγγύϑι δ᾽ αὐτοῖν 

κεῖτο τὰ τᾶς ϑήρας ἀϑλήματα, τοὶ καλωϑίσκοι, 

τοὶ κάλαμοι, τἄγκιστρα, τὰ φυκιόεντα δέλητα, 

δὁρμιαὶ κύρτοι τε καὶ éx σχοίνων λαβύρινϑοι, 

μήρινϑοι κώπα τε γέρων τ᾽ ἐπ᾽ ἐρείόσμασι λέμβος" 

νέρϑεν τᾶς κεφαλᾶς φορμὸς βραχύς, εἵματα, πῖλοι. 

οὗτος τοῖς ἁλιεῦσιν ὃ πᾶς πόρος, οὗτος ὃ πλοῦτος. 

αὗλις δ᾽ οὐχὶ ϑύραν εἶχ᾽, οὐ κύνα" πάντα περισσα, 

πάντ᾽ ἐδόκει τήνοις" & γὰρ πενία qug ἐτήρει. 

οὐδεὶς δ᾽ ἐν μέσσῳ γείτων πέλεν" ἃ δὲ παρ᾽ αὐτάν 

ϑλιβομένα καλύβαν τρυφερὸν προσέναχε ϑάλασσα. 

κοὔπω τὸν μέσατον δρόμον ἄνυεν ἅρμα Σελᾶνας, 

τοὺς δ᾽ ἁλιεῖς ἤγειρε φίλος πόνος, ἐκ βλεφάρων δέ 

ὕπνον ἀπωσάμενοι σφετέραις φρεσὶν ἤρεϑον αὐδάν. 

AXOAAION 

ψεύδοντ᾽, ὦ φίλε, πάντες, ὅσοι τὰς νύκτας ἔφασκον 

τῶ ϑέρεος μινύϑειν, ὅτε τἄματα μακρὰ φέρουσιν. 

8 κοίτῳ Graefe: τοίχῳ 10 δέλητα Briggs: τε λῆγα 18 πῖλοι Mu- 

surus: πύσοι 14 πόρος Kóhler: πόνος 1ὅ αὗλις M. Schmidt: οὐδεὶς. 
29 δονέω Triclinius: λαλέω 39 εἰς ὁμὰ Is. Vossius: καὶ εἰς &à vel xeig 

οὐχὶ ϑύραν Briggs: οὐ χύϑραν 21 αὐδάν J. H. Voss: Qóáv ἐμὰ 44 μηδ᾽, ὦ Ahrens: μηδ᾽ à (μηδὲ) 
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ἊΨ ») 25. 5 , 3. 7 2. 7 δὴ μυρί᾽ ἐσεῖδον ονείρατο, κοὐδέπω cog. 

μὴ λαϑόμαν, τί τὸ χρῆμα χρόνου ταὶ νύκτες ἔχοντι; 

ETAIPOZ 

A6égaAíov, μέμφῃ τὸ καλὸν ϑέρος" οὐ γὰρ ὁ καιρός 
, , , ^ Lu. , 3 * Ἁ er αὐτομάτως παρέβα τὸν ἑὸν δρόμον, ἀλλὰ τὸν ὕπνον 

ἁ φροντὶς κόπτοισα μακρὰν τὰν νύκτα ποιεῖ τοι. 

A20 A AISN 

&o' ἔμαϑες κρίνειν πόκ' ἐνύπνια; χρηστὰ γὰρ εἶδον. 

ov 6s ϑέλω τὠμῶ φαντάσματος ἦμεν ἄμοιρον. 

ΕΤΑ͂ΙΡΟΣ 

ὡς καὶ τὼν ἄγραν, τὠνείρατα πάντα μερίξευ. 
εἰ γὰρ κείκάξω κατὰ τὸν νόον, οὗτος ἄριστος 
ἐστὶν ὀνειροκρίτας, ὁ διδάσκαλός ἐστι παρ᾽ ᾧ νοῦς. 

ἄλλως καὶ σχολά ἐστι" τί γὰρ ποιεῖν ὧν ἔχοι τις 
i ? , 1 , LI , 

κείμενος ἐν φύλλοις ποτὶ κύματι μηδὲ καϑεύδων, 
, 3 » b] ρ΄, ’ , , , 

ἀλλ᾽ Ovog ἐν ῥάμνῳ τὸ τε λύχνιον ἐν πρυτανείῳ᾽ 

φαντὶ γὰρ ἀγρυπνίαν τάδ᾽ ἔχειν. λέγε μοί ποτε νυκτός 
f ὔψιν τά τις ἔσδσεο δὲ λέγει μανύεν ἑταίρῳ 3 Γοψιν τὰ τις ye uw eto9Q Ἵ 

A0 AAIO9N 

δειλινὸν ὡς κατέδαρϑον ἐπ᾽ εἰναλίοισι πόνοισιν 

(οὐκ ἦν μὰν πολύσιτος, ἐπεὶ δειπνεῦντες ἐν ὥρᾳ, 

εἰ μέμνῃ, τᾶς γαστρὸς ἐφειδόμεϑ'᾽), εἶδον ἐμαυτόν 

ἐν πέτρᾳ μεμαῶτα, καϑεξόμενος δ᾽ ἐδόκευον 

ἰχϑύας, ἐκ καλάμω δὲ πλάνον κατέσειον ἐδωδάν. 

καί τις τῶν τραφερῶν ὠρέξατο" καὶ γὰρ ἐν ὕπνοις 

πᾶσα κύων ἄρτον μαντεύεται, ἰχϑύα κἠγών. 
χῶὼ μὲν τὠγκίστρῳ ποτεφύετο, καὶ ῥέεν αἷμα, 

82 εἰ γάρ κεϊκάξω de Wilamowitz: οὐ γὰρ νικάξη 87 ἀγρυπνίαν 
Reiske: ἄγραν 88 ὄψιν τὰν ἴδες Haupt; ἐσϑλὰ δ᾽ ἐγὼ μανύσομ᾽ Kaibel 
45 ἄρκτον Ahrens: ἄρτον 
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e 

τὸν κάλαμον δ᾽ ὑπὸ τῶ κινήματος ἀγκύλον εἶχον" 
- , * - 

τῶ χέρε τεινόμενος, περικλώμενος εὗρον ἀγῶνα, 
- A er , , ^ 3 , ν ἢ πῶς μὲν ἕλω μέγαν ἰχϑυν ἀφαυροτέροισι σιδάροις" 

εἶϑ᾽ ὑπομιμνάόκων τῶ τρώματος ἠρέμα νύξα 

καὶ νύξας ἐχάλαξα καὶ οὐ φεύγοντος ἔτεινα. 
$3 P , , ἤνυσα δ᾽ Qv viv ἄεϑλον" ἀνείλκυσα χρύσεον ἰχϑύν, 

, - - , T * -" 

πάντα τῷ χρυσῷ πεπυκαόσμένον᾽ siye δὲ δεῖμα, 

μήτι Ποσειδάωνι πέλοι πεφιλαμένος ἐχϑύς, 
"^ , p — , P] , ἡ τάχα τᾶς γλαυκᾶς κειμήλιον ᾿δΔμφιτρίτας. 
9 , 3 » 2 2 * ? 3 , 3 , 

ἠρέμα δ᾽ αὐτὸν ἐγὼν ἐκ τὠγκίότρω ἀπέλυσα, 

wr ποτὶ τῶ στόματος τἀγκίότρια χρυσὸν ἔχοιεν. 
' , ^ D , , s , , 
q καὶ τὸν μὲν πιστευόσαόα καλὰ yt TOV ἡπήρατον, j 
» ; , ^ S s ΄, ΄ » 
ὥμοσα δ᾽ οὐκέτι λοιπὸν ὑπὲρ πελάγους πόδα ϑεῖναι. 

ἀλλὰ μενεῖν ἐπὶ γᾶς καὶ τῷ χρυσῷ βασιλεύσειν. 
- f ῳω ἢ ^ ; 5 , * » 

ταῦτα μὲ κἀξηγειρε" τὺ δ᾽, ὦ ξένε, λοιπὸν ἔρειδε 

τὰν γνώμαν' ὅρκον γὰρ ἐγώ, τὸν ἐπώμοσα, ταρβῶ. 

ETAIPOZ 

καὶ σύγε μὴ τρέσδῃς" οὐκ ὦμοσας" οὐδὲ γὰρ ἰχϑύν 
χρύσεον, ὡς ἴδες, εὗρες, ἴσα δ᾽ ἦν ψεύδεσιν ὄψις. 

εἰ μὲν ἄρ᾽ οὐ κνώσσων τὺ τὰ χωρία ταῦτα ματεύεις, 

ἐλπὶς τῶν ὕπνων᾽ ξάτει τὸν σάρκινον ἰχϑύν, 

μὴ σὺ ϑάνῃς λιμῷ κἀπὶ χρυσοῖσιν ὀνείροις. 

49 ἀνέλω de Wilamowitz: μὲν ἕλω 50 ἠρέμα Eldik: ἄρ᾽ ἐμέ 
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XXII 

YMNO- ΕΙΣ AIOZKOYPOY2 

"Yuvéousv Μ“ήδας τε καὶ αἰγιόχου Διὸς υἱώ, 
Κάστορα καὶ φοβερὸν Πολυδεύκεα πὺξ ἐρεϑίξειν 
χεῖρας ἐπιξεύξαντα μέσας βαρέεσσιν ἱμᾶσιν... 
ὑμνέομεν καὶ δὶς καὶ τὸ τρίτον ἄρσενα τέκνα 
κούρης Θεστιάδος, “ακεδαιμονίους δύ᾽ ἀδελφούς, 

ἀνθρώπων σωτῆρας ἐπὶ ξυροῦ ἤδη ἐόντων, 

ἵππων 0" αἱματόεντα ταρασσομένων xo" ὅμιλον, 
νηῶν 9", αἱ δύνοντα καὶ οὐρανοῦ ἐξανιόντα 
ἄστρα βιαξόμεναι χαλεποῖς ἔγκυρσαν ἀήταις. 
οὗ δέ σφεων κατὰ πρύμναν ἀείραντες μέγα κῦμα 

ἠὲ καὶ ἐκ πρῴώρηϑεν ἢ ὅππῃ ϑυμὸς ἑκάστου 
ἐς κοίλην ἔρριψαν, ἀνέρρηξαν δ᾽ ἄρα τοίχους 

ἀμφοτέρους" κρέμαται δὲ σὺν ἱστίῳ ἄρμενα πάντα 
εἰκῇ ἀποκλασϑέντα: πολὺς δ᾽ ἐξ οὐρανοῦ ὄμβρος 
νυκτὸς ἐφερπούσης" παταγεῖ δ᾽ εὐρεῖα ϑάλασσα, 
κοπτομένη πνοιαῖς τὲ καὶ ἀρρήκτοισι χαλάξαις. 

ἀλλ᾽ ἔμπης ὑμεῖς γε καὶ ἐκ βυϑοῦ ἔλκετε νῆας 
αὐτοῖσιν ναύτῃσιν ὀιομένοις ϑανέεσϑαι: 

αἷψα δ᾽ ἀπολήγουσ᾽ ἄνεμοι, λιπαρὴ δὲ γαλήνη 

ἀμ πέλαγος" νεφέλαι δὲ διέδραμον ἄλλυδις ἄλλαι: 
ἐκ δ᾽ ἀρκτοί v' ἐφάνησαν ὄνων v' ἀνὰ μέσσον ἀμαυρή 
φάτνη σημαίνουσα τὰ πρὲς πλόον εὔδια πάντα. 
ὦ ἄμφω ϑνητοῖσι βοηϑόοι, ὦ φίλοι ἄμφω, 
ἱππῆες, κιϑαρισταί, ἀεϑλητῆρες, ἀοιδοί: 

Κάστορος ἢ πρώτου Πολυδεύκεος ἄρξομ᾽ ἀείδειν; 
ἀμφοτέρους ὑμνέων Πολυδεύκεα πρῶτον ἀείσω. 

XXII 

8 οὐρανὸν sicavióvra Meineke 

"H μὲν ἄρα προφυγοῦσα πέτρας εἰς ἕν ξυνιούσας 

Apoya καὶ νιφόεντος ἀταρτηρὸν στόμα Πόντου, 

Βέβρυκας εἰσαφίκανε ϑεῶν φίλα τέκνα φέρουσα. 

ἔνϑα μιῆς πολλοὶ κατὰ κλίμακος ἀμφοτέρων ἐξ 
τοίχων ἄνδρες ἔβαινον Ἰησονίης ἀπὸ vog. 

ἐχβάντες δ᾽ ἐπὶ ϑῖνα βαϑὺν καὶ ὑπήνεμον ἀκτήν 
εὐνάς T' ἐστόρνυντο πυρεῖά τε χερσὶν ἐνώμων. 

Κάστωρ δ᾽ αἰολόπωλος ὅ v' οἰνωπὲς Πολυδεύκης 

ἄμφω ἐρημάξεσκον ἀποπλαγχϑέντες ἑταίρων, 
παντοίην ἐν ὄρει ϑηεύμενοι ἄγριον ὕλην. 
εὗρον δ᾽ ἀέναον κρήνην ὑπὸ λισσάδι πέτρῃ 
ὕδατι πεπληϑυῖαν ἀκηράτῳ᾽ αἱ δ᾽ ὑπένερϑεν 

λάλλαν κρυστάλλῳ ἠδ᾽ ἀργύρῳ ἰνδάλλοντο 

ἐκ βυϑοῦ' ὑψηλαὶ δὲ πεφύκεσαν ἀγχόϑι πεῦκαι 
λεῦκαί τε πλάτανοί τε καὶ ἀκρόκομοι κυπάρισσοι, 

ἄνϑεάα v' εὐώδη, λασίαις φίλα ἔργα μελίσσαις, 
ὅσσ᾽ ἔαρος λήγοντος ἐπιβρύει ἀν λειμῶνας. 

ἔνϑα δ᾽ ἀνὴρ ὑπέροπλος ἐνήμενος ἐνδιάαόσκε, 
δεινὸς ἰδεῖν, σκληρῇσι τεϑλασμένος οὔατα πυγμαῖς" 
στήϑεα δ᾽ ἐσφαίρωτο πελώρια καὶ πλατὺ νῶτον 

σαρκὶ σιδηρείῃ σφυρήλατος οἷα κολοσσός. 
ἐν δὲ μύες στερεοῖσι βραχίοσιν ἄκρον ὑπ᾽ ὦμον 

ἕστασαν ἠύτε πέτροι ὀλοίτροχοι, οὔστε κυλίνδων 

χειμάρρους ποταμὸς μεγάλαις περιέξεσε δίναις" 

αὐτὰρ ὑπὲρ νώτοιο καὶ αὐχένος ἠωρεῖτο 
ἄκρων δέρμα λέοντος ὠφημμένον ἐκ ποδεώνων. 

τὸν πρότερος προσέειπεν ἀεϑλοφόρος Πολυδεύκης. 

ΠΟΜΥΖΔΕΥΚΗΣ 

χαῖρε ξεῖν", ὅτις ἐσσί. τίνες βροτοί, ὧν δδὲ χῶρος; 

AMYKOZ 
, - - » 

αἰρω πῶς. ὅτε t' ἄνδρας ὁρῶ. τοὺς μὴ πρὶν ὁπωπα; χαιρ , o , 
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IIOAYAEYKHEX IIOAYAEYKHZ 
ϑάρδσει. uv ἀδίκους μήτ᾽ ἐξ ἀδίκων φάϑι λεύσσειν. τίς γάρ, ὅτῳ χεῖρας καὶ ἐμοὺς συνερείσω ἱμάντας: 

AMYKOZ AMYKOZX 

ϑαρσέω, κοὐκ ἐκ σεῦ us διδάσκεσϑαι τόδ᾽ ἔοικεν. | ἐγγὺς ὁρᾷς" οὐ γύννις ἐὼν T κεκλήσεϑ'᾽ ἡ ὁ πύκτης. 

ΠΟΔΥΔΕΥΚΗΣ | IIOAYAEYKHEX 

ἄγριος εἶ, πρὸς πάντα παλίγκοτος, ἢ ὑπερόπτης: | ἦ καὶ ἄεϑλον ἑτοῖμον, ἐφ᾽ ᾧ δηρισόμεϑ᾽ ἄμφω; 

AMYKOE AMYKOZ 

τοιόσδ᾽ olov ὁρᾷς" τῆς σῆς γέ μεν οὐκ ἐπιβαίνω. δὸς μὲν ἐγώ, σὺ δ᾽ ἐμὸς κεκλήσεαι, αἴ xt κρατήσω. 

IIOAYAEYKHZ IIlOAYAEYKHZ 
- 3 , , , , 

ελϑοις, καὶ ξενίων xs τυχὼν πάλιν οἴκαδ᾽ ἵκάνοις. ὀρνίθων φοινιμολφῶΩν, φοιοῦδε nM 

ΑΜΥ͂ΚΟΣ 

εἴτ᾽ οὖν ὀρνίϑεσσιν ἐοικότες εἴτε λέουσι 

| γινόμεϑ'᾽, οὐκ ἄλλῳ xs μαχεσσαίμεσϑ'᾽ ἐπ᾽ ἀέϑλῳ. 

IIO4AYAEYKHZ | ἡ ῥ᾽ Auvxog, καὶ κόχλον ἑλὼν μυκήσατο κοίλην. 

δαιμόνι᾽, οὐδ᾽ ἂν τοῦδε πιεῖν ὕδατος σύγε δοίης: of δὲ ϑοῶς συνάγερϑεν ὑπὸ σκιερὰς πλατανίστους 
κόχλου φυσηϑέντος ἀεὶ Βέβρυκες κομόωντες. 

| AMYKOZX ὡς δ᾽ αὔτως ἥρωας ἰὼν ἐκαλέσσατο πάντας 
γνώσεοι, εἴ σευ δίψος ἀνειμένα, χείλεα τέρσει. Μαγνήσσης ἀπὸ νηὸς ὑπείροχος ἐν δαὶ Κάστωρ. 

IIOAYAEYKHE ob δ᾽ ἐπεὶ οὖν σπείραισιν ἐκαρτύναντο βοείαις 

ἄργυρος ἢ τίς Ó μισϑός, ἐρεῖς, ᾧ κέν σε πίϑοιμεν: A χεῖρας καὶ περὶ γυῖα μακροὺς εἴλιξαν ἱμάντας, 

ἐς μέσσον σύναγον, φόνον ἀλλήλοισι πνέοντες. 

Zia PME dm ΥΚΟΣ ' ἔνϑα πολύς ὄφισι μόχϑος ἐπειγομένοισιν ἐτύχϑη, 
εἰς ἑνί χείρας ἄειρον ἑναντίος ἀνδρὶ καταστάς. 35 | ὁππότερος κατὰ νῶτα λάβοι φάος ἠελίοιο᾽ 

ΠΟΔΥΖΕΥΚΗΣ ἰδρείῃ μέγαν ἄνδρα παρήλυϑες, ὦ Πολύδευκες, 

βάλλετο δ᾽ ἀκτίνεσσιν ἅπαν ᾿Δμύκοιο πρόσωπον. 
αὐτὰρ Oy' ἐν ϑυμῷ κεχολωμένος ἵετο πρόσσω, 

AMYKOZ χερσὶ τιτυδσκόμενος. τοῦ δ᾽ ἄκρον τύψε γένειον 
πὺξ διατεινάμενος σφετέρης μὴ φείδεο τέχνης. Τυνδαρίδης ἐπιόντος" ὀρίνϑη δὲ πλέον ἢ πρίν, 

ΑΜΥ͂ΚΟΣ 
, , , , —- μητε σὺ μὲ ξείνιξε, τὰ τ᾽ ἐξ ἐμεῦ οὐκ ἐν ἑτοίμῳ. 

πυγμάχος, ἢ καὶ ποσσὶ ϑενὼν σκέλος, ὄμματα δ᾽ ὀρϑά: 

66 ϑενὼν Kreussler: ϑένων ὀρϑός ν. 1.: ὀρϑά 69 κέκληκέ σ᾽ de Wilamowitz 
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σὺν δὲ μάχην ἐτάραξε, πολὺς δ᾽ ἐνέκειτο νενευκώς 
ἐς γαῖαν. Βέβρυκες δ᾽ ἐπαὕτεον, οἱ δ᾽ ἑτέρωϑεν 
ἥρωες κρατερὸν Πολυδεύκεα ϑαρσύνεόσκον, 
δειδιότες μή πώς μιν ἐπιβρίσας δαμάσειε 
χώρῳ ἐνὶ στεινῷ Τιτυῷ ἐναλίγκιος ἀνήρ. 
ἤτοι ὅγ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα παριστάμενος Διὸς υἱός 
ἀμφοτέρῃσιν ἄμυσσεν ἀμοιβαδίς, ἔσχεϑε δ᾽ ὁρμῆς 
παῖδοι. Ποσειδάωνος ὑπερφίαλόν περ ἐόντα. 
ἔστη δὲ πληγαῖς μεϑύων, ἐκ δ᾽ ἔπτυσεν αἷμα 
φοίνιον" o? δ᾽ ἅμα πάντες ἀριστῆες κελάδησαν, 
ὡς ἴδον ἕλκεα λυγρὰ περὶ στόμα τε γναϑμούς vt: 
ὄμματα δ᾽ οἰδήσαντος ἀπεστείνωτο προσώπου. 
τὸν μὲν ἄναξ ἐτάρασσεν ἐτώσια χερσὶ προδεικνύς 
πάντοϑεν" ἀλλ᾽ ὅτε δή μιν ἀμηχανέοντ᾽ ἐνόησε, 
μέσσης ῥινὸς ὕπερϑε κατ᾽ ὀφρύος ἤλασε πυγμῇ, 
πᾶν δ᾽ ἀπέσυρε μέτωπον ἐς ὀστέον. αὐτὰρ ὁ πληγείς 
ὕπτιος ἐν φύλλοισι τεϑηλόσιν ἐξετανύσϑη. 
ἔνϑα μάχη δριμεῖα πάλιν γένετ᾽ ὀρϑωϑέντος: 
ἀλλήλους δ᾽ ὄλεκον στερεοῖς ϑείνοντες ἱμᾶσιν. 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐς στῆϑός τε καὶ ἔξω χεῖρας ἐνώμα 
αὐχένος ἀρχηγὸς Βεβρύκων: ὃ δ᾽ ἀεικέσι πληγαῖς 
πᾶν συνέφυρε πρόσωπον ἀνίχητος Πολυδεύκης. 
σάρκες δ᾽ à uiv ἰδρῶτι συνίξανον, ἐκ μεγάλου δέ 
αἷψ᾽ ὀλίγος γένετ᾽ ἀνδρός" € δ᾽ αἰεὶ πάσσονα γυῖα 
ἁπτομένου φορέεσκε πόνου καὶ χροιῇ ἀμείνω. 
πῶς γὰρ δὴ Διὸς υἱὸς ἀδηφάγον ἄνδρα καϑεῖλεν: 
εἰπὲ ϑεά, σὺ γὰρ οἶσϑα. ἐγὼ δ᾽ ἑτέρων ὑποφήτης 
φϑέγξομαι, ὡς ἐθέλεις GU, καὶ ὅππως τοι φίλον αὐτῇ. 

ἤτοι ὅγε ῥέξαι τι λιλαιόμενος μέγα ἔργον 
σχαιῇ μὲν σκαιὴν Πολυδεύκεος ἔλλαβε χεῖρα, 
δοχμὸς ἀπὸ προβολῆς κλινϑ είς, ἑτέρῃ δ᾽ ἐπιβαίνων 190 

109 ἐξὺν Ahrens: ἔξω 110 αὐχένα c Briggs 114 ἁπτόμενος vulgo 

δεξιτερῆς ἤνεγκεν ἐπὶ λαγόνος πλατὺ yviov. 

καί xt τυχὼν ἔβλαψεν ᾿μυκλαίων βασιλῆα" 

ἀλλ᾽ δγ᾽ ὑπεξανέδυ κεφαλῇ, στιβαρῇ δ᾽ ἅμα χειρί 

πλῆξεν ὑπὸ σκαιὸν κρόταφον καὶ ἐπέμπεσεν Guo: 
ἐκ δ᾽ ἐχύϑη μέλαν αἷμα ϑοῶς κροτάφοιο χανόντος" 

λαιῇ δὲ στόμα τύψε, πυκνοὶ δ᾽ ἀράβησαν ὀδόντες" 
αἰεὶ δ᾽ ὀξυτέρῳ πιτύλῳ δηλεῖτο πρόσωπον, 

μέχρι συνηλοίηδε παρήια. πᾶς δ᾽ ἐπὶ γαίῃ 

κεῖτ᾽ ἀλλοφρονέων, καὶ ἀνέόχεϑε νεῖκος ἀπαυδῶν 

ἀμφοτέρας ἅμα χεῖρας, ἐπεὶ ϑανάτου σχεδὸν ἦεν. 
τὸν μὲν ἄρα κρατέων περ ἀτάσϑαλον οὐδὲν ἔρεξας, 
ὦ πύχτη Πολύδευκες" ὄμοσσε δέ τοι μέγαν ὅρκον, 

ὃν πατέρ᾽ ἐκ πόντοιο Ποσειδάωνα κικλήσκων, 

μήποτ᾽ ἔτι ξείνοισιν ἑκὼν ἀνιηρὸς ἔσεσϑαι. 

Καὶ σὺ μὲν ὕμνησαί μοι, ἄναξ. σὲ δέ, Κάστορ, ἀείσω, 

Τυνδαρίδη ταχύπωλε, δορυσσέε, χαλκεοθϑώρηξ. 

Τὼ μὲν ἀναρπάξαντε δύω φερέτην Διὸς vío 

δοιὰς Δευκίπποιο κόρας" δισσῶ δ᾽ ἄρα τώγε 

ἐσσυμένως ἐδίωκον ἀδελφεὼ υἱ᾽ ᾿ἀφαρῆος, 

γαμβρὼ μελλογάμω, “υγκεὺς καὶ ὃ καρτερὸς Ἴδας. 

ἀλλ᾽ ὅτε τύμβον ἴκανον ἀποφϑιμένου ᾿ἀφαρῆος, 
ἐκ δίφρων ἅμα πάντες ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν, 

ἔγχεσι καὶ κοίλοισι βαρυνόμενοι δακέεσσι. 

Μυγκεὺς δ᾽ αὖ μετέειπεν ὑπὲκ κόρυϑος μέγ᾽ ἀύσας" 

“δαιμόνιοι, τί μάχης ἱμείρετε; πῶς δ᾽ ἐπὶ νύμφαις 

ἀλλοτρίαις χαλεποί, γυμναὶ δ᾽ ἐν χερσὶ μάχαιραι; 

ἡμῖν τοι Μεύκιππος ἑὰς ἕδνωσε ϑύγατρας 

τἄσδε πολὺ προτέροις, ἡμῖν γάμος οὗτος ἐν ὅρκῳ" 
ὑμεῖς δ᾽ οὐ κατὰ κόσμον ἐπ᾽ ἀλλοτρίοισι λέχεσσι 
βουσὶ καὶ ἡμιόνοισι καὶ ἄλλοισι κτεάτεσσιν 
ἄνδρα παρετρέψασϑε, γάμον δ᾽ ἐκλέπτετε δώροις. 
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ἢ μὴν πολλάκις ὕμμιν ἐνώπιον ἀμφοτέροισιν 

αὐτὸς ἐγὼ τάϑ᾽ ἔειπα καὶ οὐ πολύμυϑος ἐών περ" 
“οὐχ οὕτω, φίλοι ἄνδρες, ἀριστήεσσιν ἔοικε 
μνηστεύειν ἀλόχους, αἷς νυμφίοι ἤδη ἕτοιμοι. 
πολλή τοι Σπάρτη, πολλή δ᾽ ἱππήλατος Ἦλις 

᾿Δρκαδίη τ᾽ εὔμηλος ᾿Δχαιῶν τε πτολίεϑρα 

Μεσσήνη τε καὶ ΄4ργος ἅπασά τε Σισυφὶς dva: 
ἔνϑα κόραι τοκέεσσιν ὑπὸ σφετέροισι τρέφονται 
μυρίαι οὔτε φυῆς ἐπιδευέες οὔτε νόοιο, 

᾿ τάων εὐμαρὲς ὕμμιν ὀπυιέμεν ἅς x ἐθέλητε: 
ὡς ἀγαϑοῖς πολέες βούλοιντό κε πενϑεροὶ εἶναι" 

ὑμεῖς δ᾽ ἐν πάντεσσι διάκριτοι ἡρώεσσι, 
καὶ πατέρες καὶ ἄνωϑεν ἅπαν πατρώιον αἷμα. 
ἀλλὰ φίλοι, τοῦτον μὲν ἐάσατε πρὸς τέλος ἐλϑεῖν 
ἄμμι γάμον: σφῷν δ᾽ ἄλλον ἐπιφραξώμεϑα πάντες; 
ἴσκον τοιάδε πολλά, τὰ δ᾽ εἰς ὑγρὸν ὥχετο κῦμα 
πνοιὴ ἔχουσ᾽ ἀνέμοιο, χάρις δ᾽ οὐχ ἕσπετο μύϑοις. 
σφὼ γὰρ ἀκηλήτω καὶ ἀπηνέες. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
πείϑεσϑ'᾽. ἄμφω δ᾽ ἄμμιν ἀνεψιὼ ἐκ πατρὸς ἐστόν. 
εἰ δ᾽ ὑμῖν κραδίη πόλεμον ποϑεῖ, αἵματι δὲ χρή 
νεῖκος ἀναρρήξαντας ὁμοίιον ἔγχεα λοῦσαι, 
Ἴδας μὲν καὶ ὅμαιμος ἐμός, κρατερὸς Πολυδεύκης, 
χεῖρας ἐρωήσουσιν ἀπεχϑομένης ὑσμίνης, 
νῶι δ᾽, ἐγὼ Καστωρ τε, διακρινώμεϑ' "Agni 
ἑπλοτέρω γεγαῶτε. γονεῦσι δὲ μὴ πολὺ πένϑος 
ἡμετέροισι λίπωμεν. ἅλις νέκυς ἐξ Évóg οἴκου 
εἷς. ἀτὰρ ὥλλοι πάντες ἐυφρανέουσιν ἑταίρους 
νυμφίοι ἀντὶ νεκρῶν, ὑμεναιώσουσι δὲ κούρας 
τάσδ᾽" ὀλίγῳ τοι ἔοικε κακῷ μέ [ ; ἵν᾽ yc ὦ μέγα νεῖκος ἀναιρεῖν: 

» * * εἶπε, τὰ δ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλε ϑεὸς μεταμώνια ϑήσειν. 
^ 4 ^ » τῶ μὲν γὰρ ποτὶ γαῖαν ἀπ᾿ ὥμων τεύχε᾽ ἔϑεντο, 

173 éóg (tuus) Is. Vossius: ἐμός 175 Λυγκεύς v. 1.: Káoropo 

ὧ γενεῇ προφέρεσκον: ὃ δ᾽ ἐς μέσον ἤλυϑε Avyxsus, 
σείων παρτερὸν ἔγχος ὑπ᾽ ἀσπίδος ἄντυγα πρωτην' 

ὡς δ᾽ αὔτως ἄκρας ἐτινάξατο δούρατος ἀκμάς 

Κάστωρ: ἀμφοτέροις δὲ λόφων ἐπένευον ἔϑειραι. 

ἔγχεσι μὲν πρώτιστα τιτυσκόμενοι πόνον εἶχον 
ἀλλήλων, εἴ πού τι χροὸς yvuvoS9iv ἴδοιεν. 
ἀλλ᾽ ἤτοι τὰ μὲν ἄκρα πάρος τινὰ δηλήσασϑαι 
δοῦρ᾽ ἐάγη, σακέεσσιν ἐνὶ δεινοῖσι παγέντα. 

τὼ δ᾽ ἄορ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσαμένω φόνον αὖτις 
τεῦχον ἐπ᾽ ἀλλήλοισι: μάχης δ᾽ οὐ γίνετ᾽ ἐρωή. 
πολλὰ μὲν ἐς σάκος εὐρὺ καὶ ἱππόκομον τρυφάλειαν 
Κάστωρ, πολλὰ δ᾽ ἔνυξεν ἀκριβὴς ὄμμασι “υγκεύς 
τοῖο σάκος, φοίνικα δ᾽ ὅσον λόφον ἵκετ᾽ ἀκωκή. 

τοῦ μὲν ἄκρην ἐκόλουσεν ἐπὶ σκαιὸν γόνυ χεῖρα 
φάσγανον ὀξὺ φέροντος ὑπεξαναβὰς ποδὶ Κάστωρ 
σχαιῷ" ὃ δὲ πληγεὶς ξίφος ἔκβαλεν, αἶψα δὲ φεύγειν 
ὡρμήϑη ποτὶ σῆμα πατρός, τόϑι καρτερὸς Ἴδας 
κεκλιμένος ϑηεῖτο μάχην ἐμφύλιον ἀνδρῶν. 

ἀλλὰ μεταΐξας πλατὺ φάσγανον ὦσε διαπρό 
Τυνδαρίδης λαγόνος τε καὶ ὀμφαλοῦ" ἔγκατα δ᾽ εἴσω 
χαλκὸς ἄφαρ διέχευεν" ὃ δ᾽ ἐς στόμα κεῖτο νενευκώς 
Δυγκεύς, κὰδ δ᾽ ἄρα οἵ βλεφάρων βαρὺς ἔδραμεν ὕπνος. 
οὐ μὰν οὐδὲ τὸν ἄλλον ἐφ᾽ ἑστίῃ εἶδε πατρῴῃ 
παίδων “αοκόωσα φίλον γάμον ἐκχτελέσαντα. 
ἦ γὰρ ὅγε στήλην ᾿ἀφαρηίου ἐξανέχουσαν 
τύμβου ἀναρρήξας ταχέως Μεσσήνιος Ἴδας 
μέλλε κασιγνήτοιο βαλεῖν σφετέροιο φονῆα" 
ἀλλὰ Ζεὺς ἐπάμυνε, χερῶν δέ οἵ ἔκβαλε τυκτήν 
μάρμαρον, αὐτὸν δὲ φλογέῳ συνέφλεξε κεραυνῷ. 

οὕτω Τυνδαρίδαις πολεμιξέμεν οὐκ ἐν ἐλαφρῷ" 

αὐτοί τε κρατέουσι καὶ ἐκ κρατέοντος ἔφυσαν. 

Χαίρετε, “ήδας τέκνα, καὶ ἡμετέροις κλέος ὕμνοις 

'6 
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ἐσθλὸν ἀεὶ πέμποιτε. φίλοι δέ τε πάντες ἀοιδοί 

Τυνδαρίδαις Ἑλένῃ τε καὶ ἄλλοις ἡρῶωεσόδιν, 

Ἴλιον ot διέπερσαν ἀρήγοντες Μενελάῳ. 
ὑμῖν κῦδος, ἄνακτες, ἐμήσατο Χῖος ἀοιδός. 
ὑμνήσας Πριάμοιο πόλιν καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 
Ἰλιάδας vt μάχας ᾿Αχιλῆά τε πύργον ἀυτῆς" 
ὑμῖν αὖ καὶ ἐγὼ λιγεῶν μειλίγματα Μουσέων, 
οἷ᾽ αὐταὶ παρέχουσι καὶ ὡς ἐμὸς οἶκος ὑπάρχει, 
τοῖα φέρω. γεράων δὲ ϑεοῖς κάλλιστον ἀοιδαί. 

[XXIII] 

EPAZTH-z 

᾿Δνήρ τις πολύφιλτρος ἀπηνέος ἤρατ᾽ ἐφάβω. 
τὰν μορφὰν ἀγαϑῶ, τὸν δὲ τρόπον οὐκέϑ᾽ ὁμοίω. 
μίσει τὸν φιλέοντα καὶ οὐδὲ ἕν ἅμερον εἶχε, 
κοὐκ ἤδει τὸν Ἔρωτα, τίς ἦν ϑεός, ἁλίκα τόξα 
χερσὶ κρατεῖ, πῶς πικρὰ βέλη ποτὶ παιδία βάλλει: 
πάντα δὲ κἀν μύϑοισι καὶ ἐν προσόδοισιν ἀτειρής. 
οὐδέ τι τῶν πυρσῶν παραμύϑιον, οὐκ ἀμάρυγμα 
χείλεος, οὐκ 06GQv λιπαρὸν σέλας, οὐ ῥοδόμαλον, 
οὐ λόγος, οὐχὶ φίλαμα, τὸ κουφίξει τὸν ἔρωτα. 
οἷα δὲ ϑὴρ ὑλαῖος ὑποπτεύῃσι κυναγώς, 
οὕτως πάντ᾽ ἐποίει ποτὶ τὸν βροτόν᾽ ἄγρια δ᾽ αὐτῷ 
χείλεο, καὶ κῶραι δεινὸν βλέπος εἶχον ἀνάγκας" 
τᾷ δὲ χολᾷ τὸ πρόσωπον ἀμείβετο, φεῦγε δ᾽ ἀπὸ χρώς 
ὁ πρὶν τᾷ μορφᾷ περικείμενος. ἀλλὰ καὶ οὕτως 
ἦν καλός" ἐξ ὀργᾶς ἐρεϑίξετο μᾶλλον ἐραστάς. 
λοίσϑιον οὐκ ἤνεικε τόσαν φλόγα τᾶς Κυϑερείας, 

ἀλλ᾽ ἐλϑὼν ἔκλαιε ποτὶ στυγνοῖσι μελάϑροις, 

χαὶ κύσε τὰν φλιάν, οὕτω δ᾽ ἀνεβάλλετο qovav: 
bi «ν -» , 

"QyQue παῖ καὶ στυγνέ, κακᾶς ἀνάϑρεμμα λεαίνας, 
, - , - , 5 

Acwve παῖ καὶ ἔρωτος ἀνάξιε, δῶρά τοι ἦλϑον 

λοίσϑια ταῦτα φέρων, τὸν ἐμὸν βρόχον" οὐκέτι γάρ δε, 

κῶρε, ϑέλω λυπεῖν, κεχολωμένος ἀλλὰ βαδίξω, 

ἔνϑα τύ μευ κατέχρινας, ὕπῃ λόγος ἦμεν ἀταρπὸν 
, - ? - ^ , ^ ^ - 

$vvav τοῖσιν ἐρῶσι, τὸ φάρμακον ἔνϑα τὸ AG90g. 

ἀλλὰ καὶ ἣν ὅλον αὐτὸ λαβὼν ποτὶ χεῖλος ἀμέλξω, 
5 $3 e ἢ ^ WA , » , 

οὐδ᾽ ovrog σβέδδω τὸν ἐμὸν πόϑον. ἄρτι δέ χαίρειν 

τοῖσι τεοῖς προϑύροις ἐπιτέλλομαι. οἶδα τὸ μέλλον. 
καὶ τὸ ῥόδον καλόν ἐστι, καὶ ὁ χρόνος αὐτὸ μαραίνει" 

καὶ τὸ ἴον καλόν ἐστιν ἐν tlagu καὶ ταχὺ γηρᾷ᾽ 

λευκὸν τὸ κρίνον ἐστί: μαραίνεται, ἁνίκα πίπτῃ" 
€ , ^ , 3 , Ε- - 
ἃ δέ χιῶν λευκά, καὶ τάκεται, ἀνίκο, παχϑῇ. 

καὶ κάλλος καλὸν ἐότι τὸ παιδικόν, ἀλλ᾽ ὀλίγον ξῇ. 
er * , ^ ς , LI ^ , 

ἥξει καιρὸς ξκεῖνος, «πανίκα καὶ vU φιλαάδεις, 
€ πα N , 3 , € , , 

ἁνίκα τὰν κραδίαν ὀπτεύμενος ἁλμυρὰ κλαύσεις. 
3 Ἁ , - 1 - , € , e? 

ἀλλὰ τύ, παῖ, καὶ τοῦτο πανύστατον ἁδύ τι Qéfov: 
€ , , ^ , , , , 

ὀπποόταν ἐξενϑῶὼῶν ἠρτημένον ἕν προϑύροισι 

τοῖσι τεοῖσιν ἴδῃς τὸν τλάμονα, μή us παρένϑης, 

στᾶϑι δὲ καὶ βραχὺ κλαῦσον, ἐπισπείσας δὲ τὸ δάκρυ 

λῦσον τᾶς Gyoívo μὲ καὶ ἀμφίϑες ἐκ ῥεϑέων σῶν 
3 εἵματα καὶ κρύψον με, τὸ δ᾽ av zvuatov us φίλασδον, 

^ - , * M , , - 
καν νεκρῷ χάρισαι τὰ δὰ χείλεα. μὴ ue φοβαϑῇς" 

, 

ov δύναμαι βλάπτειν 6t: διαλλάξεις με φιλάσας. 

χῶμα δέ μοι κοίλανον, ὃ μευ κρύψει τὸν ἔρωτα. 
"^ , , , H , , e 5 - 3 

καν ἀπίῃς, τόδε μοι τρὶς ἐπάυσον" € φίλε, κεῖσαι. 
- d P 

ἣν δὲ ϑέλῃς, καὶ τοῦτο ἱκαλὸς δέ μοι ὠλεϑ᾽ ἑταῖρος. 
1 -" , 

γράψον καὶ τόδε γράμμα, τὸ Goig τοίχοισι χαραξω" 

14 ὃ πρὶν Ahrens: ὕβριν τᾷ μορφᾷ Meineke: τᾶς ὀργᾶς 

18 ἀνεβάλλετο φωνάν scripsi: ἀντέλοντο φωναί 27 ἐπιτέλλομαι 
Reiske: ἐπιβάλλομαι 48 μοι κοίλανον, ὃ Musurus: μεὺ κοῖλόν τι τό 

6* 
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'τοῦτον ἔρως ἔκτεινεν. ὁδοιπόρε, μὴ παροδεύσῃς, 
ἀλλὰ στὰς τόδε λέξον" ἀπηνέα εἶχεν ἑταῖρον. 

ὃς. ^ 1 ὧδ᾽ εἰπὼν λίϑον εἷλεν, ἐρεισάμενος δ᾽ ἐπὶ τοίχῳ 
ἄχρι μέσων οὐδῶν φοβερὸν λίϑον, ἅπτετ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶ 
τὰν λεπτὰν σχοινῖδα, βρόχον δ᾽ ἔμβαλλε τραχήλῳ, 
τὰν ἕδραν δ᾽ ἐκύλισεν ὑπαὶ ποδός, ἠδ᾽ ἐκρεμάσϑη 

, £^ 3 5 » , 1 ^ Ἁ 3 vexgog. € δ᾽ avv Gi£ie Üvg«g καὶ TOV νεκρὸν εἶδεν 
αὐλᾶς ἐξ ἰδίας ἀρταμένον, οὐδ᾽ ἐλυγίχϑη 

^ , 3 - , , 3 ἥ 2. 1 - τῶν ψυχαν, οὐ κλαῦσε νέον φόνον, ἀλλ᾽ ἐπὶ νεκρῷ 
εἴματα πάντ᾽ ἐμίανεν, ἐφαβικὰ βαῖνε δ᾽ ἐς ὧϑλα 
γυμνασίων, κἀνθένδε φίλων ἐπεμαίετο λουτρῶν, 
xxi ποτὶ τὸν ϑεὸν ἦνϑε, τὸν ὕβρισε" λαϊνέας δέ 
“. 3 , A ^ , er ^ E , , ἱπτατ᾽ ἅπὸ κρηπῖδος ἐς ὕδατα" τῷ δ᾽ ἐφύπερϑεν 
ἅλατο καὶ τὥγαλμα, κακὸν δ᾽ ἔκτεινεν ἔφαβον" 

- . , , ^ 3 2 , , νᾶμα δ᾽ ἐφοινίχϑη" παιδὸς δ᾽ ἐπενάχετο gov 
᾿χαίρετε, τοὶ φιλέοντες" ὁ γὰρ μισῶν ἐφονεύϑη. 
στέργετε δ᾽ οἵ μισεῦντες" ὁ γὰρ ϑεὸς οἷδε δικάξειν. 

XXIV 

HPAKAIZKO2Z 

Ἡρακλέα δεκάμηνον ἐόντα mOy ἃ Μιδεᾶτις 
““λκμήνα καὶ νυκτὶ νεώτερον Ἰφικλῆα, 

᾽ ’ , 1 , , , ἀμφοτέρους λούσασα καὶ ἐμπλήσασα γάλακτος 
χαλκείαν κατέϑηκεν ἐς ἀσπίδα, τὰν Πτερελάου 
᾿μφιτρύων καλὸν ὅπλον ἀπεσκύλευσε πεσόντος. 
ἁπτομένα δὲ γυνὰ κεφαλᾶς μυϑήσατο παίδων." 
ME D 3, , ^ , A 1 , H ri εὐδετ᾽, ἐμὰ βρέφεα, γλυκερὸν καὶ ἐγέρσιμον ὕπνον, 

^ 
, F^ ευδετ᾽, ἐμὰ ψυχά, δύ᾽ ἀδελφεοί, εὔσοα τέκνα" 

57 γυμνασίων Wordsworth: vvuvaotóv κἀνϑένδε scripsi: λὲε 
59 ἵπτατ᾽ Hight: ἵστατ᾽ 68 οἱ μισεῦντες Ahrens: οἱμεῖς εὔητες 

^ 

ὄλβιοι εὐνάξοισϑε καὶ ὄλβιοι ἀῶ ἴκοισϑε. 
ὡς φαμένα δίνησε σάκος μέγα, τοὺς δ᾽ ἔλαβ᾽ ὕπνος. 
ἅμος δὲ στρέφεται μεσονύκτιον ἐς δύσιν ἄρκτος 
κἀρίωνα x&v' αὐτόν, ὃ δ᾽ ἀμφαίνει μέγαν ὦμον, 
τᾶμος ἄρ᾽ αἰνὰ πέλωρα δύω πολυμήχανος Ἥρη 
χυανέαις φρίσόσοντας ὑπὸ σπείραισι δράκοντας 
ὦρσεν ἐπὶ πλατὺν οὐδόν, ὅϑι σταϑμὰ κοῖλα ϑυράων 
οἴχου, ἀπειλήδασα φαγεῖν βρέφος Ἡρακλῆα. 
τὼ δ᾽ ἐξειλυσϑέντες ἐπὶ χϑονὶ γαστέρας ἄμφω 
αἰμοβόρους ἐκύλιον" ἀπ’ ὀφθαλμῶν δὲ κακὸν πῦρ 
ἐρχομένοις λάμπεσκε, βαρὺν δ᾽ ἐξέπτυον ἰόν. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ παίδων λιχμώμενοι ἐγγύϑεν ἦνϑον, 
καὶ τότ᾽ &Q' ἐξέγροντο, Διὸς νοέοντος ἅπαντα, 
““λκμήνας φίλα τέκνα, φάος δ᾽ ἀνὰ οἶκον ἐτύχϑη. 
ἤτοι ὅγ᾽ εὐθὺς ἄυσεν, ὅπως κακὰ ϑηρί' ἀνέγνω 
χοίλου ὑπὲρ σάκεος καὶ ἀναιδέας εἶδεν ὀδόντας, 
Ἰφικλέης, οὔλαν δὲ ποσὶν διελάκτισε χλαῖναν, 
φευγέμεν ὁρμαίνων" ὃ δ᾽ ἐναντίος εἴχετο χερσίν 
Ἡρακλέης, ἄμφω δὲ βαρεῖ ἐνεδήσατο δεσμῷ, 
δραξάμενος φάρυγος, τόϑι φάρμακα λυγρὰ τέτυκται 
οὐλομένοις ὀφίεσσιν, τὰ καὶ ϑεοὶ ἐχϑαίροντι. 
τὼ δ᾽ αὖτε σπείρῃσιν ἑλισσέσϑην περὶ παῖδα 
ὀψίγονον, γαλαϑηνόν, ὑπὸ τροφῷ αἰὲν ἄδακρυν" 
ἂψ δὲ πάλιν διέλυον, ἐπεὶ μογέοιεν ἀκώνϑας. 
δεσμοῦ ἀναγκαίου πειρώμενοι ἔκλυσιν εὑρεῖν. 

᾿λκμήνα δ᾽ ἐσάκουσε βοᾶς καὶ ἐπέγρετο πράτα' 
᾿ἄνσταϑ᾽, ᾿Δἀμφιτρύων" ἐμὲ γὰρ δέος ἴσχει ὀχνηρόν. 
&v6r«, μηδὲ πόδεσσιν ἑοῖς ὑπὸ σάνδαλα ϑείης. 
οὐκ ἀίεις, παίδων ὁ νεώτερος ὥσσον ἀυτεῖ:; 
"^^ , , - ἤ οὐ νοέεις, ὅτι νυκτὸς ἀωρί zov, oí δέ τε τοῖχοι 

9 ἴδοιτε v.l. 26 ἵετο Meineke: εἴχετο 28 κέκρυπται v. 1. 
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πάντες ἀριφραδέες καϑαρᾶς ἅπερ ἠριγενείας: 

ἔστι τί μοι κατὰ δῶμα νεώτερον, ἔστι, φίλ᾽ ἀνδρῶν. 

ὡς φάϑ᾽. ὃ δ᾽ ἐξ εὐνᾶς ἀλόχῳ κατέβαινε πιϑήσας" 

δαιδάλεον δ᾽ ὥρμασε μετὰ ξίφος, ὃ οἵ ὕπερϑεν 
κλιντῆρος κεδρίνου περὶ πασσάλῳ αἰὲν ἄωρτο. 
ἤτοι Oy' ὠριγνᾶτο νεοκλώστου τελαμῶνος, 

κουφίξων ἑτέρᾳ κολεόν μέγα, λώτινον ἔργον. 
ἀμφιλαφὴς δ᾽ ἄρα παστὰς ἐνεπλήσϑη πάλιν ὄρφνας" 
ὁμῶας δὴ τότ᾽ ἄυσεν ὕπνον βαρὺν ἐκφυσῶντας" 

᾿οἴδετε πῦρ ὅτι ϑᾶσσον ἀπ᾽ ἐσχαρεῶνος ἑλόντες, 

ὁμῶες ἐμοί, στιβαροὺς δὲ ϑυρᾶν ἀνεκόψατ᾽ ὀχῆας. 

“Ἄνστατε, δμῶες ταλασίφρονες. αὐτὸς uri. 

ἦ ῥὰ γυνὰ Φοίνισσα μύλαις ἔπι κοῖτον ἔχοισα. 

o? δ᾽ αἶψα προγένοντο λύχνοις ἅμα δαιομένοισι 

ὁμῶες" ἐνεπλήσϑη δὲ δόμος σπεύδοντος ἑκάστου. 

ἤτοι ἄρ᾽ ὡς εἴδοντ᾽ ἐπιτίτϑιον Ἡρακλῆα 
ϑῆρε δύω χείρεσσιν ἀπρὶξ ἁπαλαῖσιν ἔχοντα, 

συμπλήγδην ἰάχησαν᾽ ὁ δ᾽ ἐς πατέρ᾽ ᾿ἀμφιτρύωνα 

ἑρπετὰ δεικανάαόσκεν, ἐπάλλετο δ᾽ ὑψόϑι χαίρων 
κωροσύνᾳ, γελάσας δὲ πάρος κατέϑηκε ποδοῖιν 

πατρὸς ἑοῦ ϑανάτῳ κεκαρωμένα δεινὰ πέλωρα. 
᾿λκμήνα μὲν ἔπειτα ποτὶ δφέτερον βάλε κόλπον 

ξηρὸν ὑπαὶ δείους ἀκράχολον Ἰφικλῆα. 
᾿“μφιτρύων δὲ τὸν ἄλλον ὑπ᾽ ἀμνείαν ϑέτο χλαῖναν 

παῖδα, πάλιν δ᾽ ἐς λέκτρον ἰὼν ἐμνάσατο κοίτου. 

ὄρνιϑες τρίτον ἄρτι τὸν ἔσχατον ὄρϑρον ἄειδον᾽ 

Τειρεσίαν τόκα μάντιν ἀλαϑέα πάντα λέγοντα 

᾿λκμήνα καλέσασα χρέος κατέλεξε νεοχμόν, 
καί νιν ὑποκρίνεσϑαι, ὅπως τελέεσϑαι ἔμελλεν, 
ἠνώγει. ᾿μηδ᾽ εἴ τι ϑεοὶ νοέοντι πονηρόν. 

66 τέρας v. 1.: χρέος 

XXIV 

αἰδόμενος ἐμὲ κρύπτε' καὶ ὡς οὐκ ἔστιν ἀλύξαι 
ἀνθρώποις, ὃ τι Μοῖρα κατὰ κλωστῆρος ἐπείγει. 
ἀλλ᾽ Εὐηρείδα, μάλα δε φρονέοντα διδάσκω." 

τόσσ᾽ ἔλεγεν βασίλεια" ὃ δ᾽ ἀνταμείβετο τοίοις" 
ϑάρσει, ἀριστοτόκεια γύναι, Περσήιον αἷμα, 
ϑάρσει" μελλόντων δὲ τὲ λώιον ἐν φρεσὶ ϑέσϑαι. 
ναὶ γὰρ ἐμὸν γλυκὺ φέγγος ἀποιχόμενον πάλαι ὄσσων, 

πολλαὶ ᾿“χαιιάδων μαλακὸν περὶ γούνατι νῆμα 
χειρὶ κατατρίψοντι ἀκρέσπερον ἀείδοισαι 

᾿λκμήναν ὀνομαστί, σέβας δ᾽ ἔσῃ ᾿4ργείαισι. 
τοῖος ἀνὴρ ὃδε μέλλει ἐς οὐρανὸν ἄστρα φέροντα 
ἀμβαίνειν τεὸς υἱός, ἀπὸ στέρνων πλατὺς ἥρως, 
οὗ καὶ ϑηρία πάντα καὶ ἀνέρες ἥσσονες ἄλλοι. 

δώδεκα oí τελέσαντι πεπρωμένον ἐν Διὸς οἰχεῖν 
μόχϑους, ϑνητὰ δὲ πάντα πυρὰ Τραχίνιος ἕξεῖ: 
γαμβρὸς δ᾽ ἀϑανάτων κεκλήσεται, οἱ τάδ᾽ ἐπῶρσαν 
κνώδαλο, φωλεύοντα βρέφος διαδηλήσασϑαι. 

ἔσται δὴ τοῦτ᾽ ἅμαρ, ὁπηνίκα νεβρὸν ἐν εὐνᾷ 

καρχαρόδων σίνεσϑαι ἰδὼν λύκος οὐκ ἐθελήσει. 
ἀλλά, γύναι, πῦρ μέν τοι ὑπὸ σποδοῦ εὔτυκον ἔστω. 
χάγκανα δ᾽ ἀσπαλάϑου ξύλ᾽ ἑτοιμάσατ᾽ ἢ παλιούρου 
E , "o2 o; ὃ ὃ s d ὃ e 1] βατου 1] «veuo € ovqucvov Ccvov αχὲερ ον 

καῖε δὲ vo ἀγρίαισιν ἐπὶ σχίξαισι δράκοντε 
νυχτὶ μέσᾳ, ὅκα παῖδα κανεῖν τεὸν ἤϑελον αὐτοί. 

ἦρι δὲ συλλέξασα κόνιν πυρὸς ἀμφιπόλων τις 

ῥιψάτω εὖ μάλα πᾶσαν ὑπὲρ ποταμοῖο φέρουσα 
ο , ? , t , ^ ^ , ῥωγάδας ἐς πέτρας ὑπερούριον, cw δὲ νέεσϑαι 
, - - ἀστρεπτος" χαϑαρῷ δὲ πυρώσατε δῶμα ϑεείῳ 

- ^ S) Ug , ς , 
πραάτον, ξἕπειτα δ᾽ ἀλεδόι μεμιγμένον, ὡς νενομιται, 

ϑαλλῷ ἐπιρραίνειν ἐστεμμένῳ ἀβλαβὲς ὕδωρ. 
Ζηνὶ δ᾽ ἐπιρρέξαι καϑυπερτέρῳ ἄρσενα χοῖρον, 

δυσμενέων αἰεὶ κωϑυπέρτεροι ὡς τελέϑοιτε.; 
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φᾶ, καὶ ἐρωήσας ἐλεφάντινον ὥχετο δίφρον 

Τειρεσίας πολλοῖσι βαρύς περ ἐὼν ἐνιαυτοῖς. 

Ἡρακλέης δ᾽ ὑπὸ ματρὶ νέον φυτὸν ὡς ἐν ἀλωᾷ 
ἐτρέφετ᾽ ᾿4ργείου κεκλημένος ᾿μφιτρύωνος. 

γράμματα μὲν τὸν παῖδα γέρων Λίνος ἐξεδίδαξεν, 

υἱὸς ᾿ἀπόλλωνος μελεδωνεὺς ἄγρυπνος ἥρως, 

τόξον δ᾽ ἐντανύσαι καὶ ἐπὶ σκοπὸν εἷναι ὀιστόν 

Εὔρυτος ἐκ πατέρων μεγάλαις ἀφνειὸς ἀρούραις. 
αὐτὰρ ἀοιδὸν ἔϑηκε καὶ ἄμφω χεῖρας ἔπλασσε 
πυξίνᾳ ἐν φόρμιγγι Φιλαμμονίδας Εὔμολπος. 
ὅσσα δ᾽ ἀπὸ σκελέων ἑδροστρόφοι ᾽4ργόϑεν ἄνδρες 

ἀλλάλους ὀφάλλοντι παλαίσμασιν, δόσα TE πύκται 
δεινοὶ ἐν ἱμάντεσσιν, ἅ τ᾽ ἐς γαῖαν προπεσόντες 
πάμμαχοι ἐξεύροντο παλαίσματα σύμφορα τέχνᾳ, 

πάντ᾽ £ua9" Ἑρμείαο διδασκόμενος παρὰ παιδί 

“ρπαλύκῳ Φανοτῆι, τὸν οὐδ᾽ ἂν τηλόϑε λεύσσων 
ϑαρσαλέως τις ἔμεινεν ἀεϑλεύοντ᾽ ἐν ἀγῶνι' 
τοῖον ἐπιόσχύνιον βλοσυρῷ ἐπέκειτο προσώπῳ. 
ἵππους δ᾽ ἐξελάσασϑαι ὑφ᾽ ἅρματι καὶ περὶ νύσσαν 
ἀσφαλέως κάμπτοντα τροχοῦ σύριγγα φυλάξαι 
AugioUov ὃν παῖδα φίλα φρονέων ἐδίδαξεν 
αὐτός, ἐπεὶ μάλα πολλὰ ϑοῶν ἐξ ἤρατ᾽ ἀγώνων 
Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ κειμήλια, καί οἱ ἀαγεῖς 
δίφροι, ἐφ᾽ ὧν ἐπέβαινε, χρόνῳ διέλυσαν ἱμάντας. 
δούρατι δὲ προβολαίῳ ὑπ᾽ ἀσπίδι νῶτον ἔχοντα 
ἀνδρὸς ὀρέξασϑαι ξιφέων v' ἀνέχεσϑαι ἀμυχμόν 
χοσμῆσαί τε φάλαγγα λόχον τ᾽ ἀναμετρήσασϑαι 
δυσμενέων ἐπιόντα καὶ ἱππήεσσι κελεῦσαι 
Κάστωρ ἹἹππασίδας δέδαεν, φυγὰς "άργεος ἐνθών, 
οὗ ποκα κλᾶρον ἅπαντα καὶ οἰνόπεδον μέγα Τυδεύς 180 

XXIV [ΧΧΥ] 

114 σοφίσματα Meineke et Ahrens: παλαίσματα 116 Αὐτολύκῳ 
Heyne: Ἁρπαλύκῳ 

ναῖε, παρ᾽ ᾿“δρήστοιο λαβὼν ἱππήλατον Agyos. 
’ ; » ei B t , , Καστορι δ᾽ οὔτις ὁμοιος ἐν ἡμιϑέοις πολεμιστής 

ἄλλος ἔην πρὶν γῆρας ἀποτρῖψαι νεότητα. 
Ὧδε μὲν Ἡρακλῆα φίλα παιδεύσατο μάτηρ. 

εὐνὰ δ᾽ ἧς τῷ παιδὶ τετυγμένα ἀγχόϑι πατρός 
/ , , "^ B 3 - δέρμα λεόντειον μάλα oí κεχαρισμένον αὐτῷ, 

δεῖπνον δὲ κρέα τ᾽ ὀπτὰ καὶ ἐν κανέῳ μέγας ἄρτος 

Δωρικός: ἀσφαλέως κε φυτοσκάφον ἄνδρα κχορέσσαι. 
αὐτὰρ ἐπ᾽ ματι τυννὸν ἄνευ πυρὸς αἴνυτο δόρπον. 
εἵματα δ᾽ οὐκ ἀδσκητὰ μέσας ὑπὲρ ἕννυτο κνάμας. 

[XXV] 

HPAKAH2 AEONTO(OONO-2 

Τὸν δ᾽ ὁ γέρων προσέειπε βοῶν ἐπίουρος ἀροτρεύς 
παυσάμενος ἔργοιο, τό of μετὰ χερσὶν ἔκειτο" 

€ »f - , , e ^ “, H 

ἔκ τοι, ξεῖνε, προφρῶν μυϑήσομαι, 066. ἐρεείνεις. 
, 

Ἑρμέω ἁξόμενος δεινὴν ὄπιν εἰνοδίοιο" 
τὸν γάρ φασι μέγιστον ἐπουρανίων κεχολῶσθαι, 

εἴ κεν ὁδοῦ ξαχρεῖον ἀνήνηταί τις ὁδίτην. 
- A - 2. ἢ 3 , ποῖμναι μὲν βασιλῆος ἐύτριχες “ὑγείαο 

3 -" , * , 3893 te - 

ov πᾶσαι βόσκονται iav Bocw οὐδ᾽ ἕνα χῶρον' 

ἀλλ᾽ ot μέν ῥα νέμονται ἐπ’ ὄχϑαις ἀμφ᾽ ᾿Ελισοῦντος, 

αἱ δ᾽ ἱερὸν ϑείοιο παρὰ ῥόον ᾿Δλφειοῖο, 
, , t [4 

αἱ δ᾽ ἐπὶ Βουπρασίου πολυβότρυος, αἱ δὲ καὶ ct: 

χωρὶς δὴ σηκοί ὄφι τετυγμένοι εἰσὶν ἑκάσταις. 
, , 

αὐτὰρ βουκολίοισι περιπλήϑουσί περ ἔμπης 
, JN , ;* ΩΣ 

παντεόόσιν νομοὶ ὧδε τεϑηλοτες αἰὲν ξαδι 

Μηνίου ἀμ μέγα τῖφος, ἐπεὶ μελιηδέα ποίην 

9 Εἱλίσσοντος Meineke: ἀμῳ᾽ ᾿Ελισοῦντος 
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λειμῶνες ϑαλέϑουσιν ὑπόδροσοι εἰαμεναί τε 

εἰς ἅλις, ἥ ῥα βόεσσι μένος κεραῇσιν ἀέξει. 
αὖλις δέ όφισιν ἥδε τεῆς ἐπὶ δεξιὰ χειρός 

φαίνεται εὖ μάλα πᾶσι πέρην ποταμοῖο ῥέοντος 
, e? , , H , 

κείνῃ, O95 πλατανιότοι ἐπηετανοαὶ πεφύασι 

χλωρή v ἀγριέλαιος, ᾿“πόλλωνος νομίοιο 

ἱερὸν ἁγνόν, ξεῖνε, τελειοτάτοιο ϑεοῖο. 
3 ^ i] 1 , 3 , 

εὐϑυς δὲ σταϑμοὶ περιμήκεες ἀγροιῶταις 

δέδμηνϑ', οἱ βασιλῆι πολὺν καὶ ἀϑέσφατον ὄλβον 
^ , H , ΄ , / , - Qvout9' ἐνδυκέως, τριπόλοις σπόρον ἐν νειοῖσιν 

ἔσϑ᾽ ὅτε βάλλοντες καὶ τετραπόλοισιν ὁμοίως. 

οἴρους μὴν ἴσασι φυτοσκάφοι οἷ πολύεργοι, 
^ ^ ; 7 - $ , ei » 
ἐς ληνοὺς δ᾽ ἱκνεῦνται, ἐπὴν ὕϑέερος ὥριον ξλϑῃ. 

- ^ * ^, $35 2 * ᾽ , πᾶν γὰρ δὴ πεδίον τόδ᾽ ἐπίφρονος “70γείαο, 

πυροφόροι τὲ γύαι καὶ ἀλωαὶ δενδρήεσσαι, 
, "ὁ ἡ ^ , , , μέχρις ἐπ᾿ ἐσχατιὰς πολυπίδακος ἀκρωρείης. 

ἃς ἡμεῖς ἔργοισιν ἐποιχόμεϑα πρόπαν ἦμαρ. 
t^ , , , T7 , ^! €t 48-8 3 - ῃ δίκη oixqov, οἷσιν βίος ἔπλετ᾽ ἐπ᾽ ἀγροῦ. 
3 ^ , , » , 1 , , - ἀλλὰ GU πὲρ μοι ἐνιόπε, TO TOL καὶ κέρδιον αὐτῷ 
ἔσσεται, οὑτινος ὧδε κεχρημένος εἰλήλουϑας. 

ἠέ τι 4ὐγείην ἦ καὶ δμώων τινὰ κείνου 
δίξεαι, οἵ oí ξασιν. ἐγὼ δέ κέ τοι σάφα εἰδώς 
πάντα μάλ᾽ ἐξείποιμ᾽, ἐπεὶ οὐ σέ γέ φημι κακῶν ἐξ 
ἔμμεναι οὐδὲ κακοῖσιν ἐοικέτα φύμεναι αὐτόν, 
οἷόν τοι μέγα εἶδος ἐπιπρέπει. ἦ ρά νυ παῖδες 
ἀϑανάτων τοιοίδε μετὰ ϑνητοῖσιν ἔασι. 

, , n? τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Διὸς ἄλκιμος υἱός" 
L3 1 , 3 , ? , , 9 ^ 3 - ναί γέρον, “ὐγείην εϑελοιμί xev ἄρχον ᾿Επειῶν 

, - / " ἋΨ E , , εἰσιδέειν: τοῦ γάρ μὲ καὶ ἤγαγεν ἐνθάδε yos. 
t^ "^ T εἰ δ᾽ ὁ μὲν ἀρ κατὰ ἄστυ μένει παρὰ οἷσι πολίταις 

δήμου κηδόμενος, διὰ δὲ κρίνουσι ϑέμιστας, 
ὁμώων δή τινα, πρέσβυ, σύ μοι φράσον ἡγεμονεύσας, 

[XX V] 

ὅστις ἐπ᾿ ἀγρῶν τῶνδε γεραίτερος αἰσυμνήτης, 
t 

Q κε τὸ μὲν εἴποιμι, τὸ δ᾽ ἐκ φαμένοιο πυϑοίμην. 
" » “ - ἄλλου δ᾽ ἄλλον ἔϑηκε ϑεὸς ἐπιδευέα φωτῶν. 

^ ba X Hu ? - , B D mw , , τίν δ᾽ ὁ γέρων ἐξαῦτις ἀμείβετο δῖος ἀροτρεύς 

᾿ἀϑανάτων, ὦ ξεῖνε, φροαδῇ τινος ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις, 
ὥς τοι πᾶν ὃ ϑέλεις αἷψα χρέος ἐκτετέλεσται. 

ὧδε γὰρ “ὑγείης, υἱὸς φίλος Ἠελίοιο, 

σφωιτέρῳ σὺν παιδί, βίῃ Φυλῆος ἀγαυοῦ. 
χϑιξὸς δ᾽ εἰλήλουϑεν ἀπ᾽ ἄστεος, ἤμασι πολλοῖς 
χτῆσιν ἐποψόμενος, 9 oí νήριϑμος ἐπ᾽ ἀγρῶν. 
ὥς που καὶ βασιλεῦσιν ἐείδεται ἐν φρεσὶν ἧσιν 

αὐτοῖς κηδομένοισι σαώτερος ἔμμεναι οἶκος. 
ἀλλ᾽ ἴομεν μάλα πρός μιν: ἐγὼ δέ τοι ἡγεμονεύσω 

αὖλιν ἔφ᾽ ἡμετέρην, ἵνα κεν τέτμοιμεν ἄνακτα. 
ὡς εἰπὼν ἡγεῖτο: νόῳ δ᾽ ὅγε πολλὰ μενοίνα. 

δέρμα vt ϑηρὸς ὁρῶν χειροπληϑῆ τε κορύνην, 
ὁππόϑεν ὁ ξεῖνος" μεμόνει δέ μιν αἰὲν ἔρεσϑαι" 
ἂψ δ᾽ ὄκνῳ ποτὶ χεῖλος ἐλάμβανε μῦϑον ἰόντα, 

μή τί oí οὐ κατὰ καιρὸν ἔπος προτιμυϑήσαιτο 
σπερχομένου" χαλεπὸν δ᾽ ἑτέρου νόον ἴδμεναι ἀνδρός. 
τοὺς δὲ κύνες προσιόντας ἀπόπροϑεν ai ἐνόησαν, 

ἀμφότερον, ὀδμῇ τε χροὸς δούπῳ τε ποδοῖιν. 
ϑεσπέσιον δ᾽ ὕλαοντες ἐπέδραμον ἄλλοθεν ἄλλος 

᾿μφιτρυωνιάδῃ Ἡρακλέι: τὸν δὲ γέροντα 
ἀχρεῖον κλάξον τε περίσσαινόν 9" ἑἕτέρωϑεν. 
τοὺς μὲν ὅγε λάεσσιν ἀπὸ χϑονὸς ὅσσον ἀείρων 

φευγέμεν ἂψ ὀπίσω δειδίόσετο, τρηχὺ δὲ φωνῇ 
ἠπείλει μάλα πᾶσιν, ἐρητύσασκε δ᾽ ὑλαγμοῦ, 

χαίρων ἐν φρεσὶν now, ὁϑούνεκεν αὖλιν ἔρυντο 

αὐτοῦ γ᾽ οὐ παρεόντος" ἔπος δ᾽ ὅγε τοῖον ἔειπεν" 
e 3 

ὦ πόποι, οἷον τοῦτο ϑεοὶ ποίησαν ἄνακτες 
, 3 , , ς 2 , 

ϑηρίον ἀνθρώποισι μετέμμεναι, ὡς ἐπιμηϑές. 
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^ ^ L , € , m ^ 3 

εἴ οἱ καὶ φρένες ὧδε νοήμονες ἔνδοϑεν σαν, 
3 s , T ^ , t ᾿ δι 

ἤδει δ΄, à τε χρὴ χαλεπαινεμὲν ᾧ τὲ καὶ OUXL, 
» 2 ὦ , - 

ovx ἂν oí ϑηρῶν τις ἐδήρισεν περὶ τιμῆς" 
-» * , , , H , A , 3 U , 

vov δὲ λίην ξακοτον τε καὶ ἄρρηνὲες yévev αὕτως. 
T ὦ $42 , ᾿ 325! T 4 
ἡ ῥα, καὶ ἐσσυμένως ποτὶ ταὐλίον ἱξον ἰόντες. 

EIIIIISAHZIZ 
? , . » 1 , » er 
ἤελιος μὲν ἕπειτὰ ποτὶ ξόφον ἔτραπεν ἵππους 
E , » , » 

δείελον ἦμαρ «yov. τὰ δ᾽ ἐπήλυϑε πίονα μῆλα 

ἐκ βοτάνης ἀνιόντα μετ᾽ αὐλία τε σηκοῦς τε. 
, , , , Pl 

αὐτὰρ ἔπειτα βόες μάλα μυρίαι ἄλλαι ἐπ᾽ ἄλλαις 

ἐρχόμεναι φαίνονθ᾽ ὡσεὶ νέφη ὑδατόεντα, 

ἅσσα τ᾽ ἐν οὐρανῷ εἶσιν ἐλαυνόμενα προτέρωδε 
2" , , 3" A] , 

ἠξ νότοιο βίῃ ἠὲ Ogrnxog Bogéa«o: 

τῶν μέν v' οὔτις ἀριϑμὸς ἐν ἠέρι γίνετ᾽ ἰόντων, 
9 3 P , , ^ , , οὐδ᾽ ἄνυσις" τόσα γάρ τε μετὰ προτέροισι κυλίνδει 

» 3 P 

Ig ἀνέμου, τὰ δέ τ᾽ ἀλλα κορύσσεται αὕτις ἐπ᾽ ἄλλοις" 
τόσσ᾽ αἰεὶ μετόπισϑε βοῶν ἐπὶ βουκόλι᾽ ει. 
πᾶν δ᾽ ἀρ᾽ ἐνεπλήσϑη πεδίον, πᾶσαι δὲ κέλευϑοι 

ληίδος ἐρχομένης --- στείνοντο δὲ πίονες ἀγροί --- 

μυχηϑμῷ: σηκοὶ δὲ βοῶν ῥεῖα πλήσϑησαν 

εἰλιπόδων, ὃιες δὲ κατ᾽ αὐλὰς ηὐλίξοντο. 
ἔνϑα μὲν οὔτις ἕκηλος ἀπειρεσίων περ ἐόντων 
εἴστήκει παρὰ βουσὶν ἀνὴρ κεχρημένος ἔργου" 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἀμφὶ πόδεσσιν ἐυτμήτοισιν ἱμᾶσι 
καλοπέδιλ᾽ ἀράριόκε παρασταδὸν ἐγγὺς ἀμέλγειν, 

ἄλλος δ᾽ αὖ νέα τέκνα φίλαις ὑπὸ μητράσιν it 

πινέμεναι λαροῖο μεμαότα πάγχυ γάλακτος, 

ἄλλος ἀμόλγιον εἶχ᾽, ἄλλος τρέφε πίονα τυρόν, 
ἄλλος ἐσῆγεν ἔσω ταύρους δίχα ϑηλειάων. 
Αὐγείης δ᾽ ἐπὶ πάντας ἰὼν ϑηεῖτο βοαύλους, 

ἥντινά οἵ κτεάνων κομιδήν ἐτίϑεντο νομῆες, 
σὺν δ᾽ υἷός τε βίη τε βαρύφρονος Ἡρακλῆος 
ὡμάρτευν βασιλῆι διερχομένῳ μέγαν ὄλβον. 
ἔνϑα καὶ ἀρρηχτόν περ ἔχων ἐν στήϑεσι ϑυμόν 
᾿“μφιτρυωνιάδης καὶ ἀρηρότα νωλεμὲς αἰεί 
ἐκπάγλως ϑαύμαξε ϑεῶν τόγε μυρίον ἕδνον 
εἰδορόων. οὐ γάρ κεν ἔφασχέ τις οὐδὲ ἐώλπει 
ἀνδρὸς ληίδ᾽ ἑνὸς v066qv ἔμεν οὐδὲ δέκ᾽ ἄλλων. 
οἵτε πολύρρηνες πάντων ἔσαν ἐκ βασιλήων. 
HíAog δ᾽ ᾧ παιδὶ vóy ἔξοχον ὥπασε δῶρον, 
ἀφνειὸν μήλοις περὶ πάντων ἔμμεναι ἀνδρῶν, 
καί ῥά oí αὐτὸς ὄφελλε διαμπερέως βοτὰ πάντα 
ἐς τέλος: οὐ μὲν γάρ τις ἐπήλυϑε νοῦσος ἐκείνου 
βουκολίοις, αἴτ᾽ ἔργα καταφϑείρουσι νομήων᾽ 
αἰεὶ δὲ πλέονες κερααὶ βόες, αἰὲν ἀμείνους 
ἐξ ἔτεος γίνοντο μάλ᾽ εἰς ἔτος" ἦ γὰρ ἅπασαι 
ξωοτόκχοι T' ἦσαν περιώσια ϑηλυτόκοι τε. 
ταῖς δὲ τριηκόσιοι ταῦροι συνάμ᾽ ἐστιχόωντο 
χνήμαργοί 9' ἕλικές τε, διηκόσιοι γέ μεν ἄλλοι 
φοίνικες" πάντες δ᾽ ἐπιβήτορες οἵγ᾽ ἔσαν ἤδη. 
ἄλλοι δ᾽ αὖ μετὰ τοῖσι δυώδεκα βουκολέοντο 
ἱεροὶ ᾿Ηελίοιο' χροιὴν δ᾽ ἔσαν ἠύτε κύκνοι 
ἀργησταί, πᾶσιν δὲ μετέπρεπον εἰλιπόδεσσιν' 
οὗ καὶ ἀτιμαγέλαι βόσκοντ᾽ ἐριϑηλέα ποίην 
ἐν νομῷ, ὧδ᾽ ἔκπαγλον ἐπὶ σφίσι γαυριόωντες. 
καί ῥ᾽ ὁπότ᾽ ἐκ λασίοιο ϑοοὶ προγενοίατο ϑῆρες 
ἐς πεδίον δρυμοῖο βοῶν ἕνεκ᾽ ἀγροτεράων, 
πρῶτοι τοίγε μάχηνδε κατὰ χροὸς ἤεσαν ὀδμήν, 
δεινὸν δ᾽ ἐβρυχῶντο φόνον λεῦσσόν τε προσώπῳ. 
τῶν μέν τε προφέρεσκε βίηφί τε καὶ σϑένεϊ ᾧ 
ἠδ᾽ ὑπεροπλίῃ Φαέϑων μέγας, ὅν Q« βοτῆρες 

104 φίλας ὑπὸ μητέρας v.l. 105 λιαροῖο v. l. 133 ναυριόωντο v. l. 
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ἀστέρι πάντες ἔιόκον, ὁϑούνεκα πολλὸν ἐν ἄλλοις 140 
βουσὶν ἰὼν λάμπεόσκεν, ἀρίξηλος δ᾽ ἐτέτυκτο. 

ὃς δή τοι σκύλος «vov ἰδὼν χαροποῖο λέοντος 

αὐτῷ ἔπειτ᾽ ἐπόρουσεν ἐυσκόπῳ Ἡρακλῆι 

χρίμψασϑαι ποτὶ πλευρὰ κάρη στιβαρόν τε μέτωπον. 

τοῦ μὲν ἄναξ προσιόντος ἐδράξατο χειρὶ παχείῃ 145 
σκαιοῦ ἄφαρ κέραος, κατὰ δ᾽ αἰχένα νέρϑ᾽ ἐπὶ γαίης 

κλάσδσε βαρύν περ ἐόντα, πάλιν δέ μιν ὦσεν ὀπίσσω 

Quo ἐπιβρίσας" ὁ δέ οἱ περὶ νεῦρα τανυσϑείς 
μυὼν ἐξ ὑπάτοιο βραχίονος ὀρϑὸς ἀνέστη. 

ϑαύμαξεν δ᾽ αὐτός τε ἄναξ υἱἷός τε δαΐφρων 
Φυλεὺς oí τ᾽ ἐπὶ βουσὶ κορωνίσι βουκόλοι ἄνδρες, 
᾿ἀμφιτρυωνιάδαο βίην ὑπέροπλον ἰδόντες. 

Τὼ δ᾽ εἰς ἄστυ λιπόντε καταυτόϑι πίονας ἀγρούς 

ἐστιχέτην, Φυλεύς ve βίη 9" Ἡρακληξείη. 

λαοφόρου δ᾽ ἐπέβησαν ὅϑι πρώτιστα κελεύϑου, 

λεπτὴν καρπαλίμοισι τρίβον ποσὶν ἐξανύσαντες, 

ἥ ῥὰ Óv ἀμπελεῶνος ἀπὸ σταϑμῶν τετάνυστο 
οὔτι λίην ἀρίδημος ἐν ὕλῃ χλωρὰ ϑεούδῃ, 
τῇ μὲν ἄρα προσέειπε Διὸς γόνον ὑψίόστοιο 
Αὐγείω φίλος υἱὸς ἔϑεν μετόπισϑεν ἰόντα, 

ἦκα παρακλίνας κεφαλὴν κατὰ δεξιὸν ὦμον᾽ 
ἱξεῖνε, πάλαι τινὰ πάγχυ σέϑεν πέρι μῦϑον ἀκούσας, 

εἰ σεῦ περ, σφετέρῃσιν ἐνὶ φρεσὶ βάλλομαι ἄρτι. 
ἤλυϑε γὰρ στείχων τις ἀπ᾽ Γάργεος ὡς μέδος ἀκμῆς 
ἐνθάδ᾽ ᾿4χαιὸς ἀνὴρ ᾿Ελίκης ἐξ ἀγχιάλοιο, 
ὃς δή τοι μυϑεῖτο καὶ ἐν πλεόνεσσιν ᾿Επειῶν, 
οὕνεκεν Aoysiov τις ἔϑεν παρεόντος ὄλεσδε 
ϑηρίον, αἰνολέοντα, κακὸν τέρας ἀγροιώταις, 
χοίλην αὖλιν ἔχοντα Διὸς Νεμέοιο παρ᾽ ἄλδος, 

163 εἰ σεῦ περ Ahrens: ὡς εἴπερ 164 ὡς μέσος ἀκμῆς suspectum 
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οὐκ οἷδ᾽ ἀτρεκέως ἢ Agytog ἐξ ἱεροῖο 

αὐτόϑεν ἢ Τίρυνϑα νέμων πόλιν ἠὲ Μυκήνην. 

ὡς κεῖνος γ᾽ ἀγόρευε: γένος δέ μιν εἶναι ἔφαόκεν, 

εἰ ἐτεόν περ ἐγὼ μιμνήσκομαι, ἐκ Περσῆος. 

ἔλπομαι οὐχ ἕτερον τόδε τλήμεναι Αἰγιαλήων 

ἠὲ σέ, δέρμα δὲ ϑηρὸς ἀριφραδέως ἀγορεύει 
χειρῶν καρτερὸν ἔργον, ὅ τοι περὶ πλευρὰ καλύπτει. 

εἴπ᾽ ἄγε νῦν μοι πρῶτον (ἵνα γνώω κατὰ ϑυμόν, 

ἥρως, εἴτ᾽ ἐτύμως μαντεύομαι εἴτε καὶ οὐκί), 

εἰ GUy' ἐκεῖνος, ὃν ἄμμιν ἀκουόντεσσιν ἔειπεν 

οὐξ Ἑλίκηϑεν Agouog, ἐγὼ δέ δε φράξομαι ὀρϑῶς. 
εἰπὲ δ᾽ ὅπως ὀλοὸν τόδε ϑηρίον αὐτὸς ἔπεφνες, 

ὅππως τ᾽ εὔυδρον Νεμέης εἰσήλυϑε χῶρον" 
οὐ μὲν γάρ κε τοσόνδε κατ᾽ ᾿4πίδα κνώδαλον εὕροις 

ἱμείρων ἰδέειν, ἐπεὶ οὐ μάλα τηλίκα βόόκει, 

ἀλλ᾽ ἄρκτους τε σύας τε λύκων τ᾽ ὀλοφώιον ἔϑνος. 

τῷ καὶ ϑαυμάξεσκον ἀκούοντες τότε μῦϑον᾽ 

ot? δέ vv καὶ ψεύδεσϑαι ὁδοιπόρον ἀνέρ᾽ ἔφαντο 

γλώσσης μαψιδίοιο χαριξόμενον παρεοῦσιν.᾽ 
ὡς εἰπὼν μέσσης ἐξηρώησε κελεύϑου 
Φυλεύς, ὄφρα κιοῦσιν ἅμα σφίσιν ἄρκιος εἴη, 
καί ῥά τε ῥηίτερον φαμένου κλύοι Ἡρακλῆος, 

ὅς μιν ὁμαρτήσας τοίῳ προσελέξατο μύϑῳ: 
“ὦ Αὐγηιάδη, τὸ μὲν ὅττί ue πρῶτον ἀνήρευ, 

αὐτὸς καὶ μάλα ῥεῖα κατὰ στάϑμην ἐνόηδσας. 

ἀμφὶ δέ δοι τὰ ἕκαστα λέγοιμί κε τοῦδε πελώρου 

ὅππως ἐκράανϑεν, ἐπεί λελίησαι ἀκούειν, 

νόσφιν γ᾽ ἢ ὅϑεν ἦλϑε' τὸ γὰρ πολέων περ ἐόντων 

"Apoysiov οὐδείς κεν ἔχοι σάφα μυϑήσασϑαι. 

οἷον δ᾽ ἀϑανάτων τίν᾽ ἐίόσκομεν ἀνδράσι πῆμα 
ἱρῶν μηνίδαντα Φορωνήεσσιν ἐφεῖναι. 

185 ἔϑνος Lennep: ἔρνος 200 Φορωνείδῃσιν Meineke 
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πάντας γὼρ πισῆας ἐπικλύξων ποταμὸς ὡς 

λῖς ἄμοτον κεράιξε, μάλιστα δὲ Βεμβιναίους. 

oí ἔϑεν { ἀγχόμοροι ναῖον 1 ἄτλητα παϑόντες. 
τὸν μὲν ἐμοὶ πρώτιστα τελεῖν ἐπέταξεν ἀεϑλον 
Εὐρυσϑεύς, κτεῖναι δέ μ᾽ ἐφίετο ϑηρίον αἰνόν. 

αὐτὰρ ἐγὼ κέρας ὑγρὸν ἑλὼν κοίλην τε φαρέτρην 
ἰῶν ἐμπλείην νεόμην, ἑτέρηφι δὲ βάκτρον 

εὐπαγὲς, αὐτόφλοιον, ἐπηρεφέος κοτίνοιο. 

ἔμμητρον, τὸ μὲν αὐτός ὑπὸ ξαϑέῳ Ἑλικῶνι 

εὑρὼν σὺν πυκινῇσιν ὁλοσχερὲς ἔόσπασα ῥίξαις. 
αὐτὰρ ἐπεὶ τὸν χῶρον, ὅϑι λῖς ἦεν, ἵκανον, 

δὴ τότε τόξον ἑλὼν στρεπτὴν ἐπέλασσα κορώνῃ 

νευρείην, περὶ δ᾽ ἰὸν ἐχέστονον εἴϑαρ ἔβησα. 

πάντῃ δ᾽ 0668 φέρων ὀλοὸν τέρας ἐσκοπίαξον, 
εἴ μιν ἐσαϑρήδαιμι πάρος γ᾽ ἐμὲ κεῖνον ἰδέσϑαι. 

ἤματος ἦν τὸ μεσηγύ, καὶ οὐδ᾽ ὅπῃ ἴχνια τοῖο 

φρασϑῆναι δυνάμην οὐδ᾽ ὠρυγμοῖο πυϑέσϑαι. 

οὐδὲ μὲν ἀνθρώπων τις ἔην ἐπὶ βουσὶ καὶ ἔργοις 

φαινόμενος σπορίμοιο δι᾽ αὔλακος, ὅντιν᾽ ἐροίμην᾽ 

ἀλλὰ κατὰ σταϑμοὺς χλωρὸν δέος εἶχεν ἕκαστον. 

οὐ μὴν πρὶν πόδας ἔσχον ὄρος τανύφυλλον ἐρευνῶν. 

πρὶν ἰδέειν ἀλκῆς τε μεταυτίκα πειρηϑῆναι. 

ἤτοι ὃ μὲν σήραγγα προδείελος ἔστιχεν εἰς ἦν, 
βεβρωκὼς κρειῶν τε καὶ αἵματος, ἀμφὶ δὲ χαίτας 
αὐχμηρὰς πεπάλακτο φόνῳ χαροπόν τε πρόσωπον 

στήϑεα τε, γλώσσῃ δὲ περιλιχμᾶτο γένειον. 

αὐτὸρ ἐγὼ ϑάμνοισιν ἄφαρ ὀκιεροῖσιν ἐκρύφϑην 
ἐν τρίβῳ ὑλήεντι, δεδεγμένος ὁππόϑ᾽ ἵκοιτο. 

καὶ βάλον ἄσσον ἰόντος ἀριστερὸν ἐς κενεῶνα 

τηὐσίως. οὐ γάρ τι βέλος διὰ σαρκὸς ὄλισϑεν 
ὀχριόεν, χλωρῇ δὲ παλίσσυτον ἔμπεσε ποίῃ. 

203 ἀγχίμολοι Morelius 228 ἐν δίῳ v.1l.: ἐν τρίβῳ 

κι 5 - M 5 ^ 3.9 5 , 
αὕταρ ὁ κρᾶτα δαφοινον ἅπὸ χϑονὸς dx ἐπάειρε 

ϑαμβήσας, πάντῃ δὲ διέδραμεν ἐφϑαλμοῖσι 

ὄκεπτόμενος, λαμυροὺς δὲ χανὼν ὑπέδειξεν ὀδόντας. 
τῷ δ᾽ ἐγὼ ἄλλον ὀιστὸν ἀπὸ νευρῆς προίαλλον 
ἀσχαλόων, O μοι ὁ πρὶν ἐτώσιος ἔκφυγε χειρός" 

μεσσηγὺς δ᾽ ἔβαλον στηϑέων, ὅϑι πνεύμονος ἕδρη. 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ὑπὸ βύρσαν ἔδυ πολυώδυνος ἰός, 

ἀλλ᾽ ἔπεσε προπάροιϑε ποδῶν ἀνεμώλιος αὕτως. 
τὸ τρίτον αὖ μέλλεσκον ἀσώμενος ἐν φρεσὶν αἰνῶς 

αὐερύειν" ὃ δέ μ᾽ εἶδε περιγληνώμενος ὄσσοις 
ϑὴρ ἄμοτος, μακρὴν δὲ περ᾽ ἰγνύῃσιν ἕλιξε 
κέρκον, ἄφαρ δὲ μύχης ἐμνήσατο" πᾶς δέ oí αὐχήν 
ϑυμοῦ ἐνεπλήσϑη, πυρσαὶ δ᾽ ἔφριξαν ἔϑειραι 

Gxvbouévo, κυρτὴ δὲ ῥάχις γένετ᾽ ἠύτε τόξον, 

πάντοϑεν εἰληϑέντος ὑπὸ λαγόνας τε καὶ ἰξύν. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀρματοπηγὸς ἀνὴρ πολέων ἴδρις ἔργων 
ὄρπηκας κάμπτῃσιν ἐρινεοῦ εὐκεάτοιο 

ϑάλψας ἐν πυρὶ πρῶτον, ἐπαξονίῳ κύκλα δίφρῳ" 

τοῦ μὲν ὑπὲκ χειρῶν ἔφυγεν τανύφλοιος ἐρινός 

καμπτόμενος, τηλοῦ δὲ μιῇ πήδησε σὺν ὁρμῇ" 

ὡς ἐπ᾽ ἐμοὶ λῖς αἰνὸς ἀπόπροϑεν ὀϑρέος ὦλτο 

μαιμώων χροὸς ἄσαι" ἐγὼ δ᾽ ἑτέρηφι βέλεμνα 

χειρὶ προεόσχεϑέμην καὶ ἀπ᾿ ὥμων δίπλακα λώπην, 
τῇ δ᾽ ἑτέρῃ ῥόπαλον κόρσης ὕπερ αὖον ὑείρας 

ἤλασα xx κεφαλῆς, διοὶ δ᾽ ἄνδιχα τρηχὺν ἔαξα 
αὐτοῦ ἐπὶ λασίοιο καρήατος ἀγριέλαιον 
ϑηρὸς ἀμαιμακέτοιο' πέσεν δ᾽ ὅγε πρὶν ἔμ᾽ ἰχέσϑαι 
ὑψόϑεν ἐν γαίῃ, καὶ ἐπὶ τρομεροῖς ποσὶν ἔστη 

νευστάξων κεφαλῇ" περὶ γὰρ σκότος ζἴσσε oí ἄμφω 

ἦλϑε, βίῃ σεισϑέντος ἐν ὀστέῳ ἐγκεφάλοιο. 

τὸν μὲν ἐγὼν ὀδύνῃσι παραφρονέοντα βαρείαις 
νωσάμενος, πρὶν αὖτις ὑπέτροπον ἀμπνυνϑῆναι, 

7 
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αὐχένος ἀρρήκτοιο παρ᾽ ἰνίον ἤλασα προφϑας, 

ῥίψας τόξον ἔραξε πολύρραπτόν τε φαρέτρην" 

ἦγχον δ᾽ ἐγκρατέως στιβαρὰς σὺν χεῖρας ἐρείσας 

ἐξόπιϑεν, μὴ σάρκας ἀποδρύψῃ ὀνύχεσόσι, 

πρὸς δ᾽ οὖδας πτέρνῃσι πόδας στερεῶς ἐπίεξον 

οὐραίους ἐπιβάς, πλευρῇσί τε μῆρ᾽ ἐφύλασόον, 

μέχρι οἵ ἐξετώνυσσα βραχίονας ἐρϑὸν ἀείρας 

ἄπνευστον, ψυχὴν δὲ πελώριος ἔλλαχεν “Αιδης. 

καὶ τότε δὴ βούλευον, ὅπως λασιαύχενα βύρσαν 

ϑηρὸς τεϑνειῶτος ἀπὸ μελέων ἐρυσαίμην, 

ἀργαλέον μάλα μόχϑον, ἐπεὶ οὐκ ἔσκε σιδήρῳ 

τμητὴ οὐδὲ λίϑοις πειρωμένῳ οὐδὲ μὲν ὕλῃ. 

ἔνϑα μοι ἀϑανάτων τις ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκε νοῆσαι 

αὐτοῖς δέρμα λέοντος ἀνασχίξειν ὀνύχεσσι. 

τοῖσι ϑοῶς ἀπέδειρα, καὶ ἀμφεϑέμην μελέεσσιν 

ἕρκος ἐνυαλίου ταμεσίχροος ἰωχμοῖο. 

οὗτός τοι Νεμέου yévev, ὦ φίλε, ϑηρὸς ὄλεϑρος, 

πολλὰ πάρος μήλοις τε καὶ ἀνδράσι κήδεα ϑέντος. 

[XXVI] 

AHNAI [BAKXAII 

Ἰνὼ καὐτονόα χὰ μαλοπάραυος ᾿4γαύα 

τρεῖς ϑιάσως ἐς ρος τρεῖς ἄγαγον αὐταὶ ἐοῖσαι. 

χαὶ uiv ἀμερξάμεναι λασίας δρυὸς ἄγρια φύλλα 

xiGGóv τε ξώοντα καὶ ἀσφόδελον τὸν ὑπὲρ γᾶς 

ἐν καϑαρῷ λειμῶνι κάμον δυοκαίδεκα Boos, 

τὸς τρεῖς τᾷ Σεμέλᾳ, τὼς ἐννέα τῷ Διονύσῳ. 

ἱερὰ δ᾽ ἐκ κίστας πεποναμένα χερσὶν ἑλοῖδσαι 

XXV [XXVI] 

271 ἔλλαβεν v. 1. 

εὐφάμως κατέϑεντο νεοδρέπτων ἐπὶ βωμῶν, 
ὡς ἐδίδασχ, ὡς αὐτὲς ἐϑυμάρει Διόνυσος. 
Πενϑεὺς δ᾽ ἀλιβάτου πέτρας ἄπο πάντ᾽ ἐϑεώρει, 
ὄχῖνον ἐς ἀρχαίαν καταδύς, ἐπιχώριον ἔρνος. 
Αὐτονόα πράτα νιν ἀνέκραγε δεινὸν ἰδοῖσα, 
σὺν δ᾽ ἐτάραξε ποσὶν μανιώδεος ὄργια Βάκχω, 
ἐξαπίνας ἐπιοῖσα, τὰ δ᾽ οὐχ δρέοντι βέβηλοι. 
μαίνετο μέν 9" αὕτα, μαίνοντο δ᾽ ἄρ᾽ εὐθὺ καὶ ἄλλαι. 
Πενϑεὺς μὲν φεῦγεν πεφοβημένος, cà δ᾽ ἐδίωκον. 
πέπλως ἔκ ξωστῆρος ἐς ἰγνύαν ἐρύσαισαι. 

Πενϑεὺς μὲν τόδ᾽ ἔειπε" ἱτίνος κέχρησϑε, γυναῖκες" 
Δύτονοα τίδ᾽ ἔειπε: ἱτάχα γνώσῃ πρὶν ἀκοῦσαι. 
μάτηρ μὲν κεφαλὰν μυκήσατο παιδὸς ἑλοῖσα, 
ὅσόον περ τοκάδος τελέϑει μύκημα λεαίνας" 
Ἰνὼ δ᾽ ἐξέρρηξε σὺν ὠμοπλάτᾳ μέγαν ὦμον 
λὰξ ἐπὶ γαστέρα βᾶσα, καὶ Αὐτονόας ῥυϑμὸς οὗτός" 
αἵ δ᾽ ἄλλαι τὰ περισσὰ κρεανομέοντο γυναῖκες. 
ἐς Θήβας δ᾽ ἀφίκοντο πεφυρμέναι αἵματι πᾶσαι, 
ἐξ ὄρεος πένϑημα καὶ οὐ Πενϑῆα φέροισαι. 

οὐκ ἀλέγω" μηδ᾽ ἄλλος ἀπεχϑομένω Διονύσῳ 
φροντίζοι, μηδ᾽ εἰ χαλεπώτερα τῶνδ᾽ ἐμόγησεν, 
εἴη δ᾽ ἐνναέτης ἢ καὶ δεκάτω ἐπιβαίνοι" 

αὐτὸς δ᾽ εὐαγέοιμι καὶ εὐαγέεσσιν ἄδοιμι. 
ἐκ Διὸς αἰγιόχω τιμὰν ἔχει αἰετὸς οὕτως. 
εὐσεβέων παίδεσσι τὰ λώια, δυσσεβέων δ᾽ οὔ. 

χαίροι μὲν Διόνυσος, ὃν ἐν Ζρακάνῳ νιφόεντι 
Ζεὺς ὕπατος μεγάλαν ἐπιγουνίδα κάτϑετο λιίσας" 
χαίροι δ᾽ εὐειδὴς Σεμέλα καὶ ἀδελφεαὶ αὐτᾶς 

Καδμεῖαι πολλοῖς μεμελημέναι ἡρωῖναι, 
di τόδε ἔργον ἔρεξαν ὀρίναντος Ζιονύσω 
οὐκ ἐπιμωματόν. μηδεὶς τὰ ϑεῶν ὀνόδαιτο. 

14 rát' Graefe: τὰ δ᾽ 28 τῶνδε μογήσαι Ahrens 
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[XXVIII 

OAPIZTY- 

Τὰν πινυτὰν Ἑλέναν Πάρις ἥρπασε βουκόλος ἄλλος. 

Z4AODNIZ 

μᾶλλον ἑκοῖσ᾽ Ἑλένα τὸν βουκόλον ἐστὶ φιλεῦσα. 

ΚΟΡΗ 

μὴ καυχῶ, σατυρίόκε" κενὸν τὸ φίλαμα λέγουσιν. 

ΖΔΆΦΝΙΣ 

ἔστι καὶ ἐν κενεοῖσι φιλάμασιν ἁδέα τέρψις. 

ΚΟΡΗ 
* , , 1 , , ^ P 

τὸ στόμα μευ πλύνω καὶ ἀποπτύω τὸ φίλαμα. 

Z4AODNIZ 

πλύνεις χείλεα σεῖο; δίδου, πάλιν ὄφρα φιλάσω. 

ΚΟΡΗ 

καλόν σοι δαμάλας φιλέειν, οὐκ ἄξυγα xav. 

Z4AODNIZ 

μὴ xxvyG: τάχα γάρ 6€ παρέρχεται ὡς ὄναρ ἥβη. 

ΚΟΡΗ 

Ὑ ἠδέ τι ἡ γηράσκω: τόδε που μέλι καὶ γάλα πίνω. 

Z4AODNIZ 

ἃ σταφυλὶς σταφίς ἐστι καὶ οὐ ῥόδον αὖον ὀλεῖται. 10 

[XX VII] 

KOPH 

μἠπιβάλῃς τὴν χεῖρα" καὶ εἰσέτι χεῖλος ἀμύξω. 

Z4AONIZ 
Ν P € Ἁ ἃ - 

δεῦρ᾽ ὑπὸ τὰς κοτίνους, ἵνα σοί τινα μῦϑον ἐνίψω. 

ΚΟΡΗ 

οὐκ ἐθέλω: καὶ πρίν us παρήπαφες ἁδέι μύϑῳ. 

— ΔΑΦΝΙΣ 
δεῦρ᾽ ὑπὸ τὰς πτελέας, ἵν᾽ ἐμᾶς σύριγγος ἀκούσῃς. 

ΚΟΡΗ 

τὴν σαυτοῦ φρένα τέρψον᾽ ὀιξύον οὐδὲν ἀρέόκει. 

Z4A0NIZ 

φεῦ φεῦ, τᾶς Παφίας χόλον ἅξεο καὶ σύγε, κώρα. 

ΚΟΡΗ 

χαιρέτω ἃ Παφία: μόνον ἴλαος Ἄρτεμις εἴη. 

Z4A40NIZ 

ux λέγε, μὴ βάλλῃ δε καὶ ἐς λίνον ἄλλυτον ἔνϑῃς. 

ΚΟΡΗ 

βαλλέτω ὡς ἐϑέλει: πάλιν άρτεμις ἄμμιν ἀρήγει. 

Z4AODNIZX 

οὐ φεύγεις τὸν Ἔρωτα, τὸν oU φύγε παρϑένος δλλη. 

ΚΟΡΗ 

φεύγω ναὶ τὸν Πᾶνα: συ δὲ ξυγὸν αἰὲν ἀείραις. 

4 AODNIZ 

δειμαίνω, μὴ δή 6s κακωτέρῳ ἀνέρι δώσει. 

ΚΟΡΗ 

πολλοί μ᾽ ἐμνώοντο, νόον δ᾽ ἐμὸν οὔτις ἐκήλει. 

23 ἐκήλει Ahrens: ἔὄπειϑεν Ziegler: ἀείδει 
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Z4AODNIZ 

εἷς καὶ ἐγὼ πολλῶν μνηστὴρ τεὸς ἐνθάδ᾽ ἱκάνω. 

ΚΟΡΗ 

καὶ τί, φίλος, ῥέξαιμι; γάμοι πλήϑουσιν ἀνίας. 

Ζ4ΦΝΙΣ 

οὐκ ὀδύνην, οὐκ ἄλγος ἔχει γάμος, ἀλλὰ χορείην. 

ΚΟΡΗ 
E , - e Ἁ 

ναὶ μὰν φασι γυναῖκας ἑους τρομέειν παρακοίτας. 

Z4AODNIZ 

μᾶλλον ἀεὶ κρατέουσι" τίνα τρομέουσι γυναῖκες: 

ΚΟΡΗ 

ὠδίνειν τρομέω" χαλεπὸν βέλος Εἰλειϑυίης. 

Z4AODNIX 

ἀλλὰ τεὴ βασίλεια μογοστόκος 4orsuíg ἐστιν. 

ΚΟΡΗ 
ἄλλα τεκεῖν τρομέω, μὴ καὶ χρόα καλὸν ὀλέσσω. 

440 NIZ 
"^^ A , , , qv δὲ τέκῃς φίλα τέκνα, νέον φάος ἴψεαι viag. 

ΚΟΡΗ 
, er , , ? , καὶ τί μοι ἕδνον ἀγεις γάμου ἄξιον, ἣν ἐπινεύσω: 

ΖΑΦΝΙΣ 

πᾶσαν τὼν ἀγέλαν, πάντ᾽ ἄλσεα καὶ νομὸν ἕξεις. 

ΚΟΡΗ 
» ^ M i ὄμνυε μὴ μετὰ λέχτρα λιπῶν ἀέκουσαν ἀπενϑ εἴν. 

28 τί γὰρ Meineke: τίνα 82 fjfag Ahrens: υἷας 

Z4AODNIZ 

οὐ μαὐτὸν τὸν Πᾶνα, καὶ ἣν ἐθέλῃς μὲ διῶξαι. 

ΚΟΡΗ 

τεύχεις μοι ϑαλάμους, τεύχεις καὶ δῶμα καὶ αὐλάς; 

Z4AODNIZ 

τεύχω σοι ϑαλάμους: và δὲ πώεα καλὰ νομεύω. 

ΚΟΡΗ 

πατρὶ δὲ γηραλέῳ τίνα μάν, τίνα μῦϑον ἐνίψω; 

440 NIZ 

αἰνήσει σέο λέκτρον, ἐπὴν ἐμὸν obvou' ἀκούσῃ. 

ΚΟΡΗ 
Di ^ , - DL » , , 

οὔνομα σὸν λέγε vijvo: καὶ ovvouu πολλάκι τέρπει. 

A4AODNIZ 

Adqwig ἐγώ, Avxióng τε πατήρ, μήτηρ δὲ Νομαίη. 

ΚΟΡΗ 

ἐξ εὐηγενέων: ἀλλ᾽ οὐ σέϑεν εἰμὶ χερείων. 

ΖΑΦΝΙΣ 

old", ἄκρα τιμίη ἐσσί, πατὴρ δέ τοί ἐστι Μενάλκας. 

ΚΟΡΗ 

δεῖξον ἐμοὶ σέϑεν &AGog, ὅπῃ σέϑεν ἵσταται a vA. 

A4A4D NIZ 

δεῦρ᾽ ἴδε, πῶς ἀνθεῦσιν ἐμαὶ ῥαδιναὶ κυπάρισσοι. 

ΚΟΡΗ 

αἶγες ἐμαί, βόσκεσϑε, và βουκόλω ἔργα νοήσω. 

ΔΑΦΝΙΣ 

ταῦροι, καλὰ νέμεσϑ᾽, ἵνα παρϑένῳ ἄλσεα δείξω. 
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KOPH 

τί ῥέζεις, σατυρίόκε; ví δ᾽ ἔνδοϑεν ὄψαο μαξῶν;: 

Z4ADNIZ 

μᾶλα vto πράτιστα τάδε χνοάοντα διδάξω. 

ΚΟΡΗ 

ναρκῶ ναὶ τὸν Πᾶνα. τεὴν πάλιν ἔξελε χεῖρα. 

Z4ADNIZ 

ϑάρσει, κῶρα φίλα. τί μοι ἔτρεμες;: ὡς μάλα δειλά. 

ΚΟΡΗ 

βάλλεις εἰς ἀμάραν μὲ καὶ εἴματα καλὰ μιαίνεις. 

Z4AODNIZX 

ἀλλ᾽ ὑπὸ σοὺς πέπλους ἁπαλὸν voxog ἠνίδε βάλλω. 

ΚΟΡΗ 

φεῦ φεῦ, καὶ τὼν μίτραν ἀπέσχισας. ἐς τί δ᾽ ἔλυσας: 

Z4AD NIZX 

τᾷ Παφίᾳ πράτιόστον ἐγὼ τόδε δῶρον ὀπάζω. 

ΚΟΡΗ 

μίμνε, τάλαν: τάχα τίς τοι ἐπέρχεται" ἦχον ἀκούω. 

Z4AODNIZ 

ἀλλήλαις λαλέουσι τεὸν γάμον αἴ κυπάρισσοι. 

ΚΟΡΗ 

τὠμπέχονον ποίησας ἐμὸν ῥάκος" εἰμὶ δὲ γυμνά. 

Z4AODNIZXZ 

ἄλλην ἀμπεχόνην τῆς σῆς τοι μείξονα δώσω. 

[XXVI] XXVIII 

ΔΑΦΝΙΣ | 
αἴ αὐτὸν δυνάμαν καὶ τὸν ψυχὰν ἐπιβάλλειν. 

ΚΟΡΗ 

ἄρτεμι, μὴ νεμέσα σοῖς ῥήμασιν οὐκέτι πιστῇ. 

Ζ4ΦΝΙΣ 

ῥέξω πόρτιν Ἔρωτι καὶ αὐτᾷ βοῦν ᾿Αφροδίτᾳ. 

ΚΟΡΗ 

παρϑένος ἔνϑα βέβηκα, γυνὴ δ᾽ εἰς oixov ἀφέρπω. 

ΖΦΝΙΣ 

ἀλλὰ γυνὴ μήτηρ τεκέων τροφός, οὐκέτι κώρα. 

“ὃς οἱ μὲν χλοεροῖσιν ἰαινόμενοι μελέεσσιν 

ἀλλήλοις ψιϑύριξον. ἀνίστατο φώριος εὐνή. 

Xn μὲν ἀνεγρομένη σῖγ᾽ ἔστιχε μᾶλα νομεύειν 

ὄμμασιν αἰδομένοις, κραδίη δέ οἱ ἔνδον ἰάνϑη, 

ὃς δ᾽ ἐπὶ ταυρείας ἀγέλας κεκορημένος εὐνᾶς. 

ΖΔέχνυσο τὸν σύριγγα τεὸὺν πάλιν, ὄλβιε ποιμᾶν. 
T τῶν T καὶ ποιμενίων ἑτέρην δκεψώμεϑα μολπόν. 

XXVIII 

HAAKATH 

Γλαυκᾶς, ὦ φιλέριϑ᾽ ἀλακάτα, δῶρον ᾿4ϑανάας 
γυναιξίν, νόος οἰκωφελίας αἷσιν ἐπάβολος, 

ϑαρσεῖσ᾽ ἄμμιν ὑμάρτη πόλιν ἐς Νειλέος ἀγλαᾶν, 

ὅππα Κύπριδος ἱρὸν καλάμῳ χλωρὸν ὑπ᾽ ἁπαλῷ. 

; , , und ὡ 69 oiy' ἔστιχε Ahrens: ye διέστιε XXVIII, 4 ὑπαπάλῳ codd.: 
φῇς μοι πάντα δόμεν" τάχα δ᾽ ὕστερον οὐδ᾽ ἅλα δοίης. corruptum 
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τυῖδε γὰρ πλόον εὐάνεμον αἰτήμεϑα πὰρ Δίιος, 

ὅππως ἕέννον ἐμὲν τέρψομ᾽ ἰδὼν κἀντιφιλήσομαι, 

Νικίαν, Χαρίτων ἱμεροφώνων ἱερὸν φυτόν, 

καὶ σὲ τὰν ἐλέφαντος πολυμόχϑω γεγενημέναν 

δῶρον Νικιάας εἰς ἀλόχω χέρρας ὀπασόομεν, 
σὺν τᾷ πολλὰ μὲν ἔρρ᾽ ἐκτελέσεις ἀνδρεΐοις πέπλοις. 

πολλὰ δ᾽ οἷα γυναῖκες φορέοισ᾽ ὑδάτινα βράκη. 
δὶς γὰρ ματέρες ἀρνῶν μαλακοὶς ἐν βοτάνᾳ πόκοις 
πέξαιντ᾽ αὐτοενεί, Θευγενίδος γ᾽ ἕννεκ᾽ évógvgor 

οὕτως ἀνυσιεργός, φιλέει δ᾽ δόσα δαόφρονες. 

οὐ γὰρ εἰς ἀκίρας οὐδ᾽ ἐς ἀεργῶ κεν ἐβολλόμαν 

ἐπάσδσαι δε δόμοις ἀμμετέρας ἔσσαν ἀπὺ χϑονός. 

καὶ γάρ τοι πατρίς, ἂν ὡὧξ ̓ Εφύρας κτίσσε ποτ᾽ Aoyíac 
νάσω Τρινακρίας μυελόν, ἀνδρῶν δοκίμων πολιν. 
νῦν μὰν oixov ἔχοιδ᾽ ἀνέρος, ὃς πόλλ᾽ ἐδάη δοφά 
ἀνθρώποισι νόδοις φάρμακα λυγραὶς ἀπαλαλκέμεν, 

οἰκήσεις κατὰ Μίλλατον ἐραννὰν πεδ᾽ Ἰαόνων, 
ὡς εὐαλάκατος Θευγενὶς ἐν δαμοότισιν πέλῃ,; 

καί oí μνᾶστιν ἀεὶ τῶ φιλαοίδω παρέχῃς ξένω. 

κῆνο γάρ τις ἐρεῖ τὦπος ἰδών σ᾽". T] μεγάλα χάρις 
΄ ^ 347 : , i s ^ ^ δ 

δώρῳ σὺν ὀλίγῳ πάντα δὲ τιματὰ τὰ πὰρ φίλων. 

ΧΧΙΧ 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ «’ 

"Oivog, ὦ φίλε παῖ, λέγεται "xol ἀλάϑεα"" 
κἄμμε χρὴ μεϑύοντας ἀλαϑέας ἔμμεναι. 
κἠγὼ μὲν τὰ φρενῶν ἐρέω κέατ᾽ ἐν μυχῷ. 
οὐκ ὅλας φιλέειν μ᾽ ἐθέλησϑ᾽ ἀπὸ καρδίας, 

γινώσκω: τὸ γὰρ ἅμισυ τᾶς ζοΐας ἔχω 

ξὰ τὰν σὼν ἰδέαν, τὸ δὲ λοιπὲν ἀπώλετο. 

κῶτα μὲν σὺ ϑέλης, μακάρεσσιν ἴσαν ἄγω 
ς , er , , H , , /49 ) , 
ἁμέραν" Ovx δ᾽ ovx ἐϑέλεις GU, μαλ᾽ ἐν σκότῳ. 

πῶς ταῦϑ᾽ ἄρμενα, τὸν φιλέοντ᾽ ἀνίαις δίδων; 

ἀλλ᾽ εἴ μοί τι πίϑοιο νέος προγενεστέρῳ, 

τῷ κε λώιον αὐτὸς ἔχων ἔμ᾽ ἐπαινέσαις. 

ποίησαι καλιὰν μίαν ἐνν ἑνὶ δενδρίῳ, 

Ozzy μηδὲν ἀπίξεται ἄγριον ὄρπετον. 
νῦν δὲ τῶδε μὲν ἄματος ἄλλον ἔχεις κλάδον, 
» 4 » , δ» 4. 0 , 

ἄλλον δ᾽ αὔριον, ἐξ ἑτέρω δ᾽ ἕτερον ματης. 

καὶ μέν Gsv τὸ καλόν τις ἰδὼν ῥέϑος αἰνέσαι, 

τῷ δ᾽ εὐθὺς πλέον ἡ τριέτης ἐγένευ φίλος, 
τὸν πρῶτον δὲ φιλεῦντα τρίταιον ἐϑήκαο. 

ἀνδρῶν τῶν ὑπερανορέων δοκέεις πνέειν. 
4 € Ἁ e » , 

φίλη δ᾽, «gc κε ζόης, vov vuouov ἔχειν ἀεί. 
, * (4 , , M 1 3 , 

αἱ γὰρ ὧδε πόῃς, ἀγαϑὸς μὲν ἀκούσεαι 

ἐξ ἀστῶν" ἑ δέ τοί x' Ἔρος οὐ χαλεπῶς ἔχοι, 

ὃς ἀνδρῶν φρένας εὐμαρέως ὑποδάμναται, 
κἠμὲ μαλθακὸν ἐξ ἐπόησε σιδαρίω. 

ἀλλὰ πὲρρ ἁπαλῶ στύματός δὲ πεδέρχομαι 

ὀμνάσϑην, ὅτι πέρρυσιν ἦσϑα νεώτερος, 
κῶὥῶτι γηραλέοι πέλομεν πρὶν ἀποπτύσαι 
καὶ ῥυδοί͵ νεότατα δ᾽ ἔχειν παλινάγρετον 

οὐκ ἔστι: πτέρυγας γὰρ ἐπωμαδίαις φόρει, 

κἄμμες βαρδύτεροι τὰ ποτήμενα συλλαβεῖν. 
ταῦτα χρὴ νοέοντα πέλειν ποτιμώτερον, 

καί μοι τὠραμένῳ συνερᾶν ἀδόλως σέϑεν, 
ὅπως, ἁνίκα τὰν γένυν ἀνδρείαν ἔχεις. 

ἀλλάλοισι πελώμεϑ'᾽ ᾿4χιλλέιοι φίλοι. 

αἱ δὲ ταῦτα φέρειν ἀνέμοισιν ἐπιτρέπῃς 

10 Zoo' Buecheler: ἔργ᾽ 12 ποίησον v.l. 381 σε νοέντα Buecheler: νοέοντα 
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ἐν ϑυμῷ δὲ λέγῃς "ví με, δαιμόνι᾽, ἐννοχλεῖς:" 
νῦν μὲν κἠπὶ và χρύσεα μᾶλ᾽ ἕνεκεν σέϑεν 
βαίην καὶ φύλακον νεκύων πέδα Κέρβερον, 
τότα δ᾽ οὐδὲ καλεῦντος ém αὐλεΐαις ϑύραις 
προμόλοιμί κε, παυσάμενος χαλεπῷ πόϑω. 

ΧΧΧ 

ΠΑΙΔΙΚΑ AIOAIKA μ' 

Su τῶ χαλεπῶ καϊνομέρω τῶδε νοσήματος" 
τετορταῖος ἔχει παιδὸς ἔρως μῆνά με δεύτερον, 
καλῶ μὲν μετρίως, ἀλλ᾽ ὁπόσον τῷ ποδὶ περρέχει 
τὴς γᾶς, con χάρις, ταῖς δὲ παραύαις γλυκὺ μειδιᾷ. 
καὶ νῦν μὲν τὸ κακὸν ταῖς μὲν ἔχει, ταῖς δ᾽ ὀνίη πάλιν: 
τάχα δ᾽ οὐδ᾽ ὅσον ὕπνω ᾿πιτυχῆν ἔσσετ᾽ ἐρωία. 
ἐχϑὲς γὰρ παριὼν ἔδρακε λέπτ' ἄμμε Óv ὀφρύων 
αἰδεσϑεὶς ποτιδῆν ἀντίος, ἠρεύϑετο δέ χρόα, 
ἐμέϑεν δὲ πλέον τᾶς κραδίας ὧρος ἐδράξατο" 
εἰς οἶκον δ᾽ ἀπέβαν ἕλκος ἔχων καρτερὸν ἥπατι. 
πολλὰ δ᾽ εἰσκαλέσαις ϑυμὸν ἐμαυτῶ διελεξάμην᾽ 

'τί δῆτ᾽ αὖτε móng; ἀλοσύνας τί ἔσχατον ἔσσεται: 
λευκὰς οὐκ T ἐπίσϑησϑ᾽ ἡ ὅττι φόρης ἐν κροτάφοις τρίχας: 
ὥρα τοι φρονέειν" μὴ πολιὸς τὰν ἰδέαν πέλων 
πάντ᾽ ἔρδ᾽ ὅσσαπερ oí τῶν ἐτέων ἄρτι γεγευμένοι. 15 
καὶ μὰν ὄλλο δε λάϑει" τὸ δ᾽ ἄρ᾽ ἦν λώιον, ἔμμεναι 
ξέννον τῶν χαλεπῶν παιδὸς ἐράννω μελεδημάτων. 
τῷ μὲν γὰρ βίος ἔρρωτ᾽ ἴσα γόννοις ἐλάφω ϑοᾶς" 

4 δ᾽ ὀνίη πάλιν Ahrens: οὔ 10 καρτερὸν de Wilamowitz: ἥπατι 
Ahrens: καὶ τὸ 11 διελεξάμην Bergk: διέλ 17 
μάτων Máhly: ἔραν g υξε ἐράννω Paley, μελεδη- 

XXIX XXX [XXXI] 

, ; t./ , » » 

χαλάσει δ᾽ ἑτέρᾳ ποντοπόρην αὔριον ἄρμενα" 
, $5 3 - - v er € , 

οὐδ᾽ αὖ τῷ γλυκερᾶς ἀνϑεμον ἅβας πεδ᾽ ὑμαλίκων 20 

μένει" τῷ δ᾽ ὁ πόϑος καὶ τὸν ἔσω μυελὸν ἐσϑίει 
, , ^ y, € ' 2 2 
ὀμμιμναδσκομένῳ, πολλὰ δ᾽ ὁρη νυκτὸς ἐνύπνια, 

παύσασϑαι δ᾽ ἐνιαυτὸς χαλεπᾶς οὐκ ἱκανὸς νόσω. 
- e ^ 925.5 * 2 , 

ταῦτα καάτερα πολλὰ προτ᾽ ἐμὸν Üvuov ἐμεμψαμαν. 
«^ ^ -— 39 Ὕ , ecc - * , 

0 δὲ τοῦτ᾽ ἔφατ᾽" οττις δοκιμοῖ τὸν δολομάχανον 
, T? - - 

νικάδσειν "Egov, οὗτος δοκιμοῖ τοῖς ὑπὲρ ἀμμέων 
€ - S » 3 , ς , 2 , 

εὑρῆν βραϊδίως ἀστέρας, ἑπποσσάκιν ἐννξα" 

καὶ νῦν, εἴτ᾽ ἐθέλω, χρή μὲ μακρὸν ὄχόντα τὸν ἀμφένα 
er ^ , LAC , o. / - , 3 , 

&Axqv τὸν fvyov, εἴτ᾽ οὐκ ἐθέλω" ταῦτα yog, ὠγαϑε, 

βόλλεται ϑεὲς ὃς καὶ Διὸς ἔσφαλε μέγαν νόον 

καὐτᾶς Κυπρογενήας" ἐμὲ μάν, φύλλον ἐπάμερον 
ài » 3 - ; 

σμικρᾶς δεύμενον αὔρας, ὀνέμων ὦκα φορεῖ πνοά. 

[XXXI] 

[ΕἸΣ NEKPON AAQNINI 

"Aómvw ἡ Κυϑήρη 
ς * ^ LÁ 

ὡς εἶδε νεκρὸν ἤδη 

στυγνὰν ἔχοντα χαίταν 

ὠχράν τε τὼν παρειάν, 
ἕ 

ὄγειν τὸν ὑν πρὸς αὐτάν 
» ^ e 

ἔταξε vog ἔρωτας. 

οἱ δ᾽ εὐϑέως ποτανοί 
- , e 

πᾶσαν δραμόντες υλαν 
τ - 

στυγνὸν τὸν ὑν ἀνεῦρον. 

19 χαλάσει .. ἄρμενα Ahrens: δλάσει.. ἁμέραν 28 χαλεπᾶς οὐκ 

ἱκανὸς νόσω Bergk: οὐ (del) χαλεπαὶ οὐχί 82 ὦκα Ahrens: alxa 

σινοά supplevi 



THEOCRITI | [XXXI] XXXII 

δῆσαν τε καὶ πέδασαν. uU εἶπέν τε τοῖς Ἔρωσι 
χῶ μὲν βρόχῳ καϑάψας κα τὰ δεσμά οἵ ᾿πιλῦσδαι. 
ἔσυρεν αἰχμάλωτον, |! ἐκ τῶδ᾽ ἐπηκολούϑει, 
Cc δ᾽ ἐξοπισϑ' ἐλαύνων LE κἀς ὕλαν οὐκ ἔβαινε, 
ἔτυπτε τοῖσι τόξοις. | ; καὶ τῷ πυρὶ προδελϑών 

ó ϑὴρ δ᾽ ἔβαινε δειλῶς, | ἔκαιε τοὺς ἔρωτας. 
φοβεῖτο γὰρ Κυϑήρην' | 
τῷ δ᾽ εἶπεν " 4pooíra 
πάντων κάκιστε ϑηρῶν, cio 
σὺ τόνδε μηρὸν ἴψω: ᾿ 
σύ μου τὸν ἄνδρ᾽ ἔτυψας: a EK ΤΗΣ BEPENIKHZ ὁ ϑὴρ δ᾽ ἔλεξεν ὧδε" E Ut 
"Ouvvué σοι, Κυϑήρη, Koi τις ἀνὴρ αἰτεῖται ἐπαγροσύνην τὸ καὶ ολβον, 
αὐτήν σε καὶ τὸν ἄνδρα X i£ ἁλὸς ᾧ ξωή, và δέ δίκτυα κείνῳ ἄροτρα, 
καὶ ταῦτά μου τὰ δεσμά a σφαάξων ἀκρόνυχος ταύτῃ ϑεῷ βρὶν ἰχϑύν͵ 
καὶ τῶδδε τὼς κυναγώς: |n ὃν λεῦκον καλέουσιν (0 γάρ νε ἱερώτατορ, ἄλλων), 
τὸν ὄνδρα τὸν καλόν σευ a καί xt λίνα στήσαιτο καὶ ἐξερύδαιτο ϑαλάσσης 
οὐκ ἤϑελον πατάξαι, AE ἔμπλεα. ἀλλ ὡς ἄγαλμ᾽ ἐσεῖδον, 
καὶ μὴ φέρων τὸ καῦμα 
γυμνὲν τὸν εἶχε μηρόν 
ἐμαινόμαν φιλὅσαι. 
T καί uev κατεσίναζξε. Y 
τούτους λαβοῦσα τέμνε, 
τούτους κόλαξε, Κύπρι: 
τί γὼρ φέρω περισσῶς 
ἐρωτικοὺς ὀδόντας: 
εἰ δ᾽ οὐχί Go τάδ᾽ ἀρκεῖ, 
καὶ ταῦτά μου τὰ χείλη. 
τί γὰρ φιλεῖν ἐτόλμων: 
τὸν δ᾽ ἠλέησε Κύπρις 

d 46 ὀδόντας de Wilamowitz: ἔρωτας  XXXII, 4 φιερώτατος 
32 κατεκσίναξε Scaliger | T Schweighaeuser: δ᾽ ἱερώτατος 
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XXXIII 1 

ΣΥΡΙΓΞ P ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Οὐδενὸς εὐνάτειρα Μακροπτολέμοιο δὲ μάτηρ ἢ 

μαίας ᾿Δντιπέτροιο ϑοὸν τέκεν ἰϑυντῆρα, BE 

e ; ( : Τὰ ῥόδα τὰ δροσόεντα καί ἃ κατάπυκνος ἐκείνα 
οὔχι Κεραάσταν, ον ποτε ϑρέψατο ταυροπάτωρ, 

ἕρπυλλος κεῖται ταῖς ᾿Ελικωνιάσι, 

ταὶ δὲ μελάμφυλλοι δάφναι τίν, Πύϑιε Παιᾶν, 

Δελφὶς ἐπεὶ πέτρα τοῦτό τοι ἀγλαιδε. 

βωμὸν δ᾽ αἵμάξει κεραὸς τράγος οὗτος Ó μαλός, 
τερμίνϑου τρώγων ἔσχατον ἀκρεμένα. 

ἀλλ᾽ οὗ πιλιπὲς αἶϑε πόρος φρένα τέρμα σάκους, 
οὔνομ᾽ Ὅλον, δίξων, ὃς τᾶς μέροπος πόϑον 

κούρας γηρυγόνας ἔχε τᾶς ἀνεμώδεος, 
0g Μοίσᾳ λιγὺ πᾶξεν ἰοστεφάνῳ 
ἕλκος, ἄγαλμα πόϑοιο πυρισμαράγου, | 
ὃς Gfécsv ἀνορέαν ἰσαυδέα IE II 
παπποφόνου Τυρίαν τ᾽ ἐρρύσατο" | [In Ζάφνις ὁ λευκόχρως, € καλᾷ σύριγγι μελίσδων 
Q τόδε τυφλοφόρων ἐρατόν D βουκολικοὺς ὕμνους, ἄνϑετο Πανὶ τάδε: 
πῆμα Πάρις ϑέτο Σιμιχίδας" Y τοὺς τρητοὺς δόνακας, τὸ λαγωβόλον, ὀξὺν ἄκοντα, 
ψυχὼν ἃ βροτοβάμων ἢ νεβρίδα, τὰν πήραν, & ποκ᾽ ἐμαλοφόρει. 
στήτας οἷστρε Σαέττας, Ἰ 

ΠῚ 

Εὕδεις φυλλοστρῶτι πέδῳ, Ζ4άφνι, δῶμα κεκμακός 
ἀμπαύων᾽" στάλικες δ᾽ ἀρτιπαγεῖς ἀν᾽ ὄρη. 

ἀγρεύει δέ τυ Πὰν καὶ ὁ τὸν κροκόεντα Πρίηπος 
κισσὸν ἐφ᾽ ἱμερτῷ κρατὶ καϑαπτόμενος, 

ἄντρον ἔσω στείχοντες ὁμόρροϑοι. ἀλλὰ τὺ φεῦγε, 
φεῦγε μεϑεὶς ὕπνου κῶμα καταγρόμενον. 

IV 
Τήναν τὰν λαύραν, τᾷ 9" αἱ δρύες, αἰπέλε, κάμψας 

σύκινον εὑρήσεις ἀρτιγλυφὲς ξόανον, 

κλωποπάτωρ, ἀπάτωρ, 

λαρνακόγυιε, χαρείς 

ἁδυ μελίσδοις 

ἔλλοπι κούρᾳ, 

Καλλιόπᾳ 

νηλεύστῳ. 

III, 6 καταρχόμενον Toup: καταγρόμενον IV, 1 τόϑι ταὶ ν.].: 10 τ᾽ ἐρρύσατο Salmasius: τε 12 πᾶμα v. l.: s As 
rà 0' αἱ 

8 
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τρισκελές, αὐτόφλοιον, ἀνούατον, ἀλλὰ φάλητι 
παιδογόνῳ δυνατὸν Κύπριδος ἔργα τελεῖν. 

σακὸς δ᾽ εὐίερος περιδέδρομεν, ἀέναον δέ 
ῥεῖϑρον ἀπὸ σπιλάδων πάντοσε τηλεϑάει 

δάφναις καὶ μύρτοισι καὶ εὐώδει κυπαρίσσῳ. 
ἔνϑα πέριξ κέχυται βοτρυσπαις £x 

ἄμπελος, εἰαρινοὶ δὲ λιγυφϑόγγοισιν ἀοιδαῖς 
κόσσυφοι ἀχεῦσιν ποικιλότραυλα μέλη. 

ξουϑαὶ δ᾽ ἀδονίδες μινυρίσμασιν ἀνταχεῦσι 
μέλπουσαι στόμασιν τὲν μελίγαρυν ὄπα. 

ξξεο δὴ τηνεὶ καὶ τῷ χαρίεντι Πριήπῳ 
εὔχε᾽ ἀποστέρξαι τοὺς Ζάφνιδός μὲ πέϑους, 

κεὐϑὺς ἐπιρρέξειν χίμαρον καλόν. ἣν δ᾽ ἀνανεύσῃ. 
τοῦδε τυχὼν ἐθέλω τρισσὰ ϑύη τελέσαι" 

ῥέξω γὰρ δαμάλαν, λάσιον τράγον, ἄρνα τὸν ἴσχω 
σακίταν. cou. δ᾽ εὐμενέως ὁ ϑεός. 

V 

ῇς ποτὶ τᾶν Νυμφᾶν διδύμοις αὐλοῖσιν ἀεῖσαι 
ἁδύ τί μοι; κἠγὼ πακτίδ᾽ ἀειράμενος 

ἀρξεῦμαί τι κρέκειν, ὁ δὲ βουκόλος ἄμμιγα ϑέλξει 
Ζάφνις, κηροδέτῳ πνεύματι μελπόμενος. 

ἐγγὺς δὲ στάντες λασίας δρυὸς ἄντρου ὄπισϑεν 
Πᾶνα τὸν αἰγιβάταν ὀρφανίσωμες ὕπνου. 

VI 

44 δείλαιε τὺ Θύρσι, τί τὸ πλέον, εἰ κατατάξεις 
δάκρυσι διγλήνους ὦπας ὀδυρόμενος: 

οἴχεται ἃ χίμαρος, τὸ καλὸν τέκος, οἴχετ᾽ ἐς “Διδαν" 
τραχὺς yg χαλαῖς ἀμφεπίαξε λύκος. 

αἱ δὲ κύνες κλαγγεῦντι" τί τὸ πλέον, ἁνίκα τήνας 
ὀστίον οὐδὲ τέφρα λείπεται οἰχομένας: 

15 

EPIGR. IV — XI 

VII 

Ἢλϑε καὶ ig Μίλητον ὁ τοῦ Παιήονος υἱός, 
ἰητῆρι νίσων ἀνδρὶ συνοισόμενος 

Νικίᾳ, Og μὲν ἐπ᾿ ἦμαρ ἀεὶ ϑυέεσσιν ἵκνεῖται, 
xxi τόδ᾽ ἀπ᾿ εὐώδους γλύψατ'᾽ ἄγαλμα κέδρου, 

Ἠετίωνι χάριν γλαφυρᾶς χερὸς ἄκρον ὑποστάς 
μισϑόν" 0 δ᾽ εἰς ἔῤγον πᾶσαν ἀφῆκε τέχνην. 

VIII 

Ξεῖνε, Συρακόσιός τοι ἀνὴρ τόδ᾽ ἐφίεται Ὄρϑων' 
χειμερίας μεϑύων μηδαμὰ νυκτὸς ἴοις. 

χαὶ γὰρ ἐγὼ τοιοῦτον ἔχον πέτμον, ἀντὶ δὲ πολλᾶς 
πατρίδος ὀϑνείαν κεῖμαι ἐφεσσάμενος. 

ΙΧ 

᾿ἄνϑρωπε, ξωῆς περιφείδεο, μηδὲ παρ᾽ ὥρην 
ναυτίλος i601 καὶ ὥς οὐ πολὺς ἀνδρὶ βίος. 

δείλαιε Κλεόνικε, σὺ δ᾽ εἰς λιπαρὴν Θάσον ἐλϑεῖν 
ἠπείγευ κοίλης ἔμπορος ἐκ Συρίης, 

ἔμπορος, ὦ Κλεόνικε: δύσιν δ᾽ ὑπὸ Πλειάδος αὐτήν 
ποντοπορῶν αὐτῇ Πλειάδι συγκατέδυς. 

Χ 

"Yuiv τοῦτο, ϑεαί, κεχαρισμένον ἐννέα πάσαις 
τὠώγαλμα Ξενοκλῆς ϑῆκε τὸ μαρμάρινον, 

μουσικός" οὐχ ἑτέρως τις ἐρεῖ. σοφίῃ δ᾽ ἐπὶ τῇδε 
αἷνον ἔχων Μουσέων οὐκ ἐπιλανϑάνεται. 

ΧΙ 
Εὐσϑένεος τὸ μνῆμα: φυσιγνώμων ( σοφιστής, 

δεινὸς ἀπ’ ὀφϑαλμοῦ καὶ τὸ νόημα μαϑεῖν. 

VIII, 8 φίλας δὲ Wordsworth: δὲ πολλᾶς 
8* 



THEOCRITI 

5 " t » 

εὖ μιν ἔϑαψαν ἑταῖροι ἐπὶ ξείνης ξένον ovra, 
€ H ) , , 5 

χὑμνοϑέτης αὐτῷ δαιμονίως φίλος qv. 
τ , ^ ξ , 

πάντων. ὧν ἐπέοικεν, ἔχει τεϑνεῶς 0 σοφιστὴς" 
- & 2 E 

καίπερ ἄκικυς ἐὼν εἶχ᾽ ἄρα κηδεμόνας. 

XH 

Δημομέλης ὁ χορηγός, ὁ τὸν τρίποδ᾽, ὦ Διόνυσε, 
1 1 ^ ef s - , 3 , 

καὶ σὲ τὸν ἥδιστον ϑεῶν μακαρῶν ἀναϑεις, 

μέτριος ἦν ἐν πᾶσι, χορῷ δ᾽ ἐκτήσατο νίκην 
- - € - 

ἀνδρῶν, καὶ τὲ καλὸν καὶ τὸ προσῆκον ορῶν. 

XIII 

"4 Κύπρις oU πάνδαμος. ἵλάδκεο τὰν ϑεὸν εἰπών 
, - » , 

οὐρανίαν, ἁγνᾶς ἀνϑεμα Xov6oyovas 
" € , 3 

οἴκῳ ἐν ᾿Δμφικλέους, ᾧ καὶ τέκνα καὶ βίον εἰχε 

ξυνόν. ἀεὶ δέ ὄφιν λώιον εἰς ἔτος ἣν 

ἐκ σέϑεν ἀρχομένοις, ὦ πότνια" κηδόμενοι γάρ 

ἀϑανάτων αὐτοὶ πλεῖον ἔχουσι βροτοί. 

XIV 
, ^ ew , "^ e , 

Γνώσομαι, εἴ τι νέμεις ἀγαϑοῖς πλέον, ἡ καὶ ὁ δειλὸς 

ἐκ σέϑεν ὡσαύτως (Gov, ὁδοιπόρ᾽, ἔχει. 
ς , T |: , 35 - €t ᾿ , , 

χαιρέτω οὗτος ὁ τύμβος᾽ ἐρεῖς ᾿ἐπεὶ Εὐρυμέδοντος 

κεῖται τῆς ἱερῆς κοῦφος ὑπὲρ κεφαλῆς. 

XV 

Νήπιον υἱὸν ἔλειπες, ἐν ἁλικίᾳ δὲ καὶ αὐτός, 

Εὐρύμεδον, τύμβου τοῦδε ϑανὼν ἔτυχες. 

Gol μὲν ἕδρα ϑείοισι μετ᾽ ἀνδράσι" τὸν δὲ πολῖται 

τιμασεῦντι, πατρὸς μνώμενοι ὡς ἀγαϑοῦ. 

EPIGR. XI — XIX 

XVI 

Θᾶδσαι τὸν ἀνδριάντα τοῦτον, ὦ ξένε, 
- ^ Li , ^ * ᾿; 

ὁπουδᾷ καὶ λέγ᾽, ἐπὴν ἐς οἶκον ἔνϑης" 

"Avaxgéovros tixov' εἶδον ἐν Τέῳ 
^ , 5 —- 

τῶν πρόσϑ᾽ εἴ τι περισσὸν ὠδοποιῶν.; 
e E" 

προσϑεὶς δὲ χῶτι τοῖς νέοισιν Otro, 
, - 3 , e ^ N 

ἐρεῖς ἀτρεκέως 0ÀOV τὸν ἀνδρα. 

XVII 
ri ^ , € ^ c Ἁ 

Α, τε j L quod Ζώριος χῶνὴρ o τὰν κωμῳδίαν 

ευρῶν πίχαρμος. 
5 , , L4 , 4 3 - 
ὦ Boexys, χαλκεὸν νιν ἀντ᾽ ἀλαϑινοῦ 

1 [1 , 3 , 

τὶν ὧδ᾽ ἀνέϑηκαν, 
, , 

τοὶ Συρακόσδαις ἐνίδρυνται, πελωρίστᾳ πόλει. 
T. 5 D / ob ἀνδρὶ πολίτᾳ. 

σοφῶν ἔοικε ῥημάτων μεμναμένους 

τελεῖν ἐπίχειρα. 
^ ^ ^ ^ , av ἰώ 3 E 

πολλὰ γὰρ ποτ τὰν ζξοαν roig πᾶσιν εἶπε χρήσιμα. 

μεγάλο, χάρις αὐτῷ. 

XVIII 

Ὁ μικκὸς τόδ᾽ ἔτευξε τᾷ Θραΐσσᾳ 

Μήδειος τὸ μνᾶμ᾽ ἐπὶ τᾷ ὁδῷ κἠπέγραψε Κλείτας. 
ἕξει τὰν χάριν ἁδὺν ἀντὶ τήνων, 

€ M - * , , tu , -ν 
ὧν τὸν κῶρον ξϑρεψε. τί μαᾶν; ἔτι χρησίμα καλεῖται. 

ΧΙΧ 

Αρχίλοχον καὶ στᾶϑι καὶ εἴσιδε τὸν πάλαι ποιητάν 
^ - , € , τὸν τῶν ἰάμβων, ov τὸ μυρίον κλέος 

διῆλϑε κἠπὶ νύκτα καὶ ποτ᾽ ἀῶ. 

ΧΙ, 4 αὐτῷ Hecker: αὐτοῖς (αὐτῆς) ὧν ν.}.: ἦν 
XVI, 4 φδοποιοῦ v.1. XVII, 7 σοφῶν ἔοικε Kaibel: σωρὸν (γὰρ) 

εἶχε 9 παισὶν v. l.: πᾶσιν 



THEOCRITI 

ἢ ῥά νιν αἱ Μοῦσαι καὶ ὁ ΖΔάλιος ἠγάπευν ᾿Ζπόλλων, 
ς , , “ὦ ἢ , , 
ὡς ἐμμελής v ἐγένετο κηπιδέξιος 

ἔπεά τε ποιεῖν πρὸς λύραν τ᾽ ἀείδειν. 

ΧΧ 

Τὸν τοῦ Ζανὸς δδ᾽ ὑμὶν υἱὸν ὡνήρ 
τὸν λεοντομάχαν, τὸν ὀξύχειρα, 
πρᾶτος τῶν ἐπανωϑὲε μουσδοποιῶν 

Πείσανδρος συνέγραψεν ovx Καμίρου, 
χώσσους ἐξεπόνασεν εἶπ᾽ ἀέϑλους. 

τοῦτον δ᾽ αὐτὸν ὁ δᾶμος, ὡς σάφ᾽ εἰδῇς, 

ἔστασ᾽ ἐνθάδε χάλκεον ποήσας 
πολλοῖς μησὶν ὕπισϑε κἠνιαυτοῖς. 

ΧΧΙ 

Ὁ μουσοποιὸς ἐνθάδ᾽ Ἱππῶναξ κεῖται. 

εἰ μὲν πονηρός, μὴ προσέρχευ τῷ τύμβῳ: 
εἰ δ᾽ ἐσσὶ κρήγυζς ve καὶ παρὰ χρηστῶν, 

ϑαρσέων καϑίξευ, κὴν ϑέλῃς, ἀπόβριξον. 

XXII 

ἄλλος ὁ Χῖος" ἐγὼ δὲ Θεόκριτος, ὃς τάδ᾽ ἔγραψα, 

εἷς ἀπὸ τῶν πολλῶν εἰμὶ Συρακοσίων, 
υἱὸς Πραξαγόραο περικλειτῆς τε Φιλίνης" 

μοῦσαν δ᾽ ὀϑνείην οὔτιν᾽ ἐφελκυσάμην. 

XXIII 

᾿Δστοῖς καὶ ξείνοισιν ἴσον νέμει ἥδε τράπεξα" 

ϑεὶς ἀνελεῦ, ψήφου πρὸς λόγον ἐρχομένης. 

αλλος τις πρόφασιν λεγέτω: τὰ δ᾽ ὀϑνεῖα Kouxog 

χρήματα καὶ νυχτὸς βουλομένοις ἀρυϑμεῖ. 

EPIGR. XIX — XXVI 

XXIV 

Αὐδήσει τὸ γράμμα, τί σᾶμαά τε καὶ τίς ὑπ᾽ αὐτῷ. 
Γλαύκης εἰμὶ τάφος τῆς ὀνομαξομένης. 

ΧΧΥ 

Ἡ παῖς ᾧχετ᾽ ἄωρος ἐν ἑβδόμῳ ἥδ᾽ ἐνιαυτῷ 

εἰς ᾿Δίδην πολλῆς ἡλικίης προτέρη, 

δειλαίη, ποϑέουσα τὸν εἰκοσάμηνον ἀδελφόν, 
νήπιον ἀστόργου γευσάμενον ϑανάτου. 

αἰαῖ ἐλεινὰ πωϑοῦσα Περιστέρη, ὡς ἐν ἑτοίμῳ 
ἀνθρώποις δαίμων ϑῆκε τὰ λυγρότατα. 

ΧΧΥΙ 

᾿ρχαῖα τὠπόλλωνι τἀναϑήματα 

ὑπῆρχεν" ἡ βάσις δὲ τοῖς μὲν εἴκοσι, 

τοῖς δ᾽ ἑπτά, τοῖς δὲ πέντε, τοῖς δὲ δώδεκα, 

τοῖς δὲ διηκοσίοισι νεωτέρη ἥδ᾽ ἐνιαυτοῖς" 

τοσσόσδε T γάρ νιν Y ἐξέβη μετρούμενος. 

XXVI, 1 τὠπόλλωνι τἀναϑήματα de Wilamowitz: τὠπόλλωνος 

ταναϑήματα ταῦτα 2, 8, 4 τοῦ de Wilamowitz: τοῖς ὅ ἀριϑμὸς de Wila- 

mowitz: γάρ νιν 



MOSCHI RELIQUIAE 

I 

ΕΡΩΣ APATIETH2 

“4 Κύπρις τὸν Ἔρωτα τὸν υἱέα μακρὸν ἐβώστρει:" 
eng 92/9 , , Boss ὅτις ἐνὶ τριόδοισι πλανώμενον εἶδεν Ἔρωτα — 

1 , , , , ς , , e 

δραπετίδας ἐμὸς ἐστιν — € μανύσας γέρας ἕξει" 

μισϑόν τοι τὸ φίλαμα τὸ Κύπριδος, ἣν δ᾽ ἀγάγης vw, 
, Ἁ M , ^ . 3 ᾿ 1 , er ov yvuvov vro φίλαμα, vU δ᾽, ὦ ξένε, καὶ πλέον ἕξεις. 

ἔστι δ᾽ ὁ παῖς περίσαμος: ἐν εἴκοσι πᾶσι μάϑοις νιν. 
- Y » , Y - χρῶτα μὲν οὐ λευκός, πυρὶ δ᾽ εἴκελος" ὄμματα δ᾽ αὐτῷ 

δριμύλα καὶ φλογόεντα" κακαὶ φρένες, ἁδὺ λάλημα" 
οὐ γὰρ ἴδον νοέει καὶ φϑέγγεται: ὡς μέλι φωνώ, 
ὡς δὲ χολοὶ νόος ἐστίν, ἀνάμερος, ἠπεροπευτάς. 

οὐδὲν ἀλαϑεύων, δόλιον βρέφος, ἄγρια παίσδων. 
εὐπλόκαμον τὸ κάρανον, ἔχει δ᾽ ἰταμὸν τὸ μέτωπον. 
μικκύλα μὲν τήνῳ T γερύδρι xoc δὲ βαάλλ α μὲν τήνῳ τὰ χερύδρια, μακρὰ αλλει. 
βάλλει κεὶς ᾿ἀχέροντα καὶ εἰς ᾿Αίδεω βασιλῆα. 
γυμνὸς μὲν το γε σῶμα, νόος δέ οἵ εὖ πεπύκασται. 

H , ς » 2 , Pl a 4 H X«L πτεέροεις ὡς OQVig ἐφίπταται ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ, 
3 , ᾽ ἃ 9 , 1 , i] , ἄνερας ἠδὲ γυναῖκας, ἐπὶ σπλάγχνοις δὲ κάϑηται. 
τόξον ἔχει μάλα βαιόν, ὑπὲρ τόξω δὲ βέλεμνον, 

A 1 M , H , , p. M - τυτϑον μὲν τὸ féAsuvov, ἐς αἰϑέρα δ᾽ ἄχρι φορεῖται. 

XXL χρύσεον περὶ νῶτα φαρέτριον, ἔνδοϑι δ᾽ ἐντί 20 

10 ἢν δὲ χολᾷ, νόος ἐστὶν ἀνάμερος v.l. 14 εἰς "Aíóa βασίλεια 
de Wilamowitz 15 ὅλος v.l: μὲν 16 ὅσον v.l: ὡς 

MOSCHI I II 

τοὶ πικροὶ κάλαμοι, τοῖς πολλάκι κἀμὲ τιτρώσκει. 
πάντα μὲν ἄγρια ταῦτα, πολυ πλεῖον δέ oí αὐτῷ 
βαιὰ λαμπὲς ἐοῖσα: τὸν “Ἅλιον αὐτὸν ἀναίϑει. 
ἤν τύ γ᾽ ἕλῃς τῆνον, δήσας ἄγε μηδ᾽ ἐλεήσῃς. 
xiv ποτίδῃς κλαίοντα, φυλάσσεο μή σε πλανάσῃ. 
χὴν γελάῃ, τύ νιν ἕλκε, καὶ ἣν ἐϑέλῃ σε φιλᾶσαι. 
φεῦγε" κακὸν τὸ φίλαμα, τὰ χείλεα φάρμακον ἐντί. 
ἣν δὲ λέγῃ “λάβε ταῦτα, χαρίξομαι ὅσσα μοι ὅπλα", 
μὴ vU ϑίγῃς πλάνα δῶρα" τὰ γὰρ πυρὶ πάντα βέβαπται. 

IB 

EYPOTIH 

Εὐρώπῃ ποτὲ Κύπρις ἐπὶ γλυκὺν ἧκεν ὄνειρον, 
€ , , er , , 995 νυκτὸς Ort τρίτατον λάχος ἵσταται, ἐγγύϑι δ᾽ ἠώς, 

e er , , , , , ὕπνος Ort γλυκίων μέλιτος βλεφάροισιν ἐφίξων 
λυσιμελὴς πεδάᾳ μαλακῷ κατὸὼ φάεα δεσμῷ, 

εὖτε καὶ ἀτρεχέων ποιμαίνεται ἔϑνος ὀνείρων. 
τῆμος ὑπωροφίοισιν ἐνὶ κνώσσουσα δόμοισι 

Φοίνικος ϑυγάτηρ ἔτι παρϑένος Εὐρώπεια 
ὠίσατ᾽ ἠπείρους δοιος περὶ sio μάχεσϑαι, 
᾿Ασίδα v ἀντιπέρην vt: φυὴν δ᾽ ἔχον οἷα γυναῖκες. 

- ^ t^ A , * " t^ ^ Pl " 9 p 

τῶν δ᾽ ἢ μὲν ξείνης μορφὴν ἔχεν, ἢ δ᾽ ἀρ᾽ ἐῴκει 

ἐνδαπίῃ, καὶ μᾶλλον ἕῆς περιίόχετο κούρης, 
, y ὦ $ E: ,» p, , AX. 

φαόκεν δ᾽ ὡς μιν ἔτικτε καὶ ὡς ἀτίταλλέ μιν αὐτή. 

ἡ δ᾽ ἑτέρη κρατερῇσι βιωομένη παλάμῃσιν 
E , T εἴρυεν οὐκ ἀέκουσαν, ἐπεὶ φάτο μόρσιμον &io 

, , ἐκ Διὸς αἰγιόχου γέρας ἔμμεναι Εὐρώπειαν. 
£^ 

ἢ δ᾽ ἀπὸ uiv στρωτῶν λεχέων ϑόρε δειμαίνουσα, 

12 ἀτίτηλε γ.1. 14 elo Ahrens: εἶναι 
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παλλομένη κραδίην: τὸ ydg ὡς ὕπαρ εἶδεν ὄνειρον. 

ἑξομένη δ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἀκὴν ἔχεν, ἀμφοτέρας δέ 

εἰσέτι πεπταμένοισιν ἐν ὄμμασιν εἶχε γυναῖκας. 

ἐψὲ δὲ δειμαλέην ἀνενείκατο παρϑένος αὐδήν᾽ 

“Τίς μοι τοιάδε φασματ᾽ ἐπουρανίων προΐηλεν;: 

ποῖοί u& στρωτῶν λεχέων ὕπερ ἐν ϑαλάμοισιν 

ἡδὺ μάλα κνώσσουσαν ἀνεπτοίησαν ὀνειροι; 
τίς δ᾽ ἦν ἡ ξείνη, τὴν εἴσιδον ὑπνώουσα; 
ὥς μ᾽ ἔλαβε κραδίην κείνης πόϑος, ὥς μὲ καὶ αὐτή 

ἀσπασίως ὑπέδεκτο καὶ ὡς σφετέρην ἴδε παῖδα. 

ἀλλά μοι εἰς ἀγαϑὸν μάκαρες κρήνειαν ὄνειρον. 
cg εἰποῦσ᾽ ἀνόρουσε, φίλας δ᾽ ἐπεδίξεϑ'᾽ ἑταίρας 

ἥλικας, οἰέτεας, ϑυμήρεας, εὐπατερείας, 

τῇσιν ἀεὶ συνάϑυρεν, ὅτ᾽ ἐς χορὲν ἐντύναιτο, 
ἢ ὅτε φαιδρύνοιτο χρόα προχοῇσιν ἀναύρων, 

ἢ (xov ἐκ λειμῶνος ἐύπνοα λείρι᾽ ἀμέργοι. 

α δέ οἵ αἶψα φάανϑεν: ἔχον δ᾽ ἐν χερσὶν ἑκάστη 

ἀνϑοδόκον τάλαρον ποτὶ δὲ λειμῶνας ἔβαινον 
ἀγχιάλους, ὅϑι τ᾽ αἰὲν ὁμιλαδὸν ἠγερέϑοντο 
τερπέμεναι ῥοδέῃ τε φυῇ καὶ κύματος ἠχῇ. 

αὐτὴ δὲ χρύσεον τάλαρον φέρεν Εὐρώπεια, 

ϑηητόν, μέγα ϑαῦμα, μέγαν πόνον Ἡφαίστοιο, 
ὃν Λιβύῃ πόρε δῶρον, ὅτ᾽ ἐς λέχος ᾿ννοσιγαίου 
ἤιεν: ἣ δὲ πόρεν περικαλλέι Τηλεφαάσσῃ, 
ἥτε οἵ αἵματος ἔσκεν: ἀνύμφῳ δ᾽ Εὐρωπείῃ 
μήτηρ Τηλεφάασσα περικλυτὸν ὥπασε δῶρον. 
ἐν τῷ δαίδαλα πολλὰ τετεύχατο μαρμαίροντα. 
ἐν μὲν ἔην χρυσοῖο τετυγμένη ἸΙναχὶς Ἰώ 
εἰσέτι πόρτις ἐοῦσα, φυὴν δ᾽ οὐκ εἶχε γυναίην. 
φοιταλέη δὲ πόδεσσιν ἐφ᾽ ἁλμυρὸὼ βαῖνε κέλευϑα, 
νηχομένῃ ἰκέλη: κυάνου δ᾽ ἐτέτυκτο ϑάλασσα. 

47 κυάνου Meineke: κυανὴ 

δοιοὶ δ᾽ ἕστασαν ὑψοῦ ἐπ᾽ ὀφρύος αἰγιαλοῖο 

φῶτες ἀολλήδην, ϑηεῦντο δὲ ποντοπόρον βοῦν. 

ἐν δ᾽ ἦν Ζεὺς Κρονίδης ἐπαφώμενος ἠρέμα χερσί 
πόρτιος Ἰναχίης, τὴν δ᾽ ἑπταπόρῳ παροὶ Νείλῳ 

ἐκ βοὲς εὐκεράοιο πάλιν μετάμειβε γυναῖκα. 

ἀργύρεος μὲν ἔην Νείλου ῥόος, ἡ δ᾽ ἄρα πόρτις 
χαλκείη, χρυσοῦ δὲ τετυγμένος αὐτὸς ἔην Ζεύς. 

ἀμφὶ δὲ δινήεντος vzc στεφάνην ταλάροιο 

Ἑρμείης ἤσκητο: πέλας δέ οἱ ἐκτετάώνυστο 

"Apoyos ἀκοιμήτοισι κεκασμένος ὀφθαλμοῖσι. 
τοῖο δὲ φοινήεντος ἀφ᾽ αἵματος ἐξανέτελλεν 

ὄρνις ἀγαλλόμενος πτερύγων πολυανϑέι χροιῇ. 

ταρσὸν ἀναπλώσας, ὡσεί τέ τις ὠκύαλος νηῦς 

Xovosíov ταλάροιο περίόσκεπε χείλεα ταρσδοῖς. 
τοῖος ἔην τάλαρος περικαλλέος Εὐρωπείης. 

ci δ᾽ ἐπεὶ οὖν λειμῶνας ἐς ἀνϑεμόεντας ἵκανον, 

ἄλλη ém ἀλλοίοισι τότ᾽ ἄνϑεσι ϑυμὸν ἔτερπον. 
τῶν ἡ μὲν νάρκισδον ἐύπνοον, ἣ δ᾽ ὑάκινϑον, 

ἢ δ᾽ ἴον, ἢ δ᾽ ἕρπυλλον ἀπαίνυτο: πολλο δ᾽ ἔραξε 

λειμώνων ἐαροτρεφέων ϑαλέϑεσκε πετηλα. 

c? δ᾽ αὖτε ξανϑοῖο κρόκου ϑυόεσσαν ἔϑειραν 
δρέπτον ἐριδμαίνουσαι- dro μέσσῃσιν ἄνασσα 
ἀγλαΐην πυρσδοῖο ῥέδου χείρεσσι λέγουσα 

οἷά περ ἐν Χαρίτεσσι διέπρεπεν ᾿Αφρογένεια. 
οὐ μὲν δηρὸν ἔμελλεν ἐπ᾽ ἄνϑεσι ϑυμὸν ἰαίνειν. 

» 

οὐδ᾽ ἄρα παρϑενίην μίτρην ἄχραντον ἔρυσϑαι. 
ἢ yàg δὴ Κρονίδης ὥς μιν φράσαϑ', ὡς ἐίλητο 
ϑυμὸν ἀνωίστοισιν ὑποδμηϑεὶς βελέεσσι 

Κύπριδος, ἣ μούνη δύναται καὶ Ζῆνα δαμάσσαι. 

δὴ γὼρ ἀλευόμενός τε χόλον ξηλήμονος Ἥρης 
παρϑενικῆς v ἐϑέλων ἀταλὸν νόον ἐξαπατῆσαι 

51 ᾿Ιναχίης Pierson: εἰναλίης 
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χρύψε ϑεὸν καὶ τρέψε δέμας καὶ γείνετο ταῦρος. 
οὐχ οἷος σταϑμοῖς ἔνι φέρβεται, οὐδὲ μὲν οἷος 
ὥλκα διατμήγει σύρων εὐκαμπὲς ἄροτρον, 
οὐδ᾽ οἷος ποίμνης ἔπι βόσκεται, οὐδὲ μὲν οἷος 

ὅστις ὑποδμηϑεὶς ἐρύει πολύφορτον ἀπήνην. 
τοῦ δή τοι τὸ μὲν ἄλλο δέμας ξανϑόχροον ἔσκε. 
χύκλος δ᾽ ἀργύφεος μέσσῳ μάρμαιρε μετώπῳ. 
066r δ᾽ ὑπὸ γλαύσσεσκε καὶ ἵμερον ἀστράπτεσκεν. 
ἶσα τ᾽ ἐπ’ ἀλλήλοισι κέρα ἀνέτελλε χαρήνου 
ἄντυγος ἡμιτόμου κεραῆς ἅτε κύκλα σελήνης. 
ἤλυϑε δ᾽ ἐς λειμῶνα καὶ οὐκ ἐφόβησε φαανϑείς 
παρϑενικος, πάσῃσι δ᾽ ἔρως γένετ᾽ ἐγγυς ἰχέσϑαι 
ψαῦσαι δ᾽ ἱμερτοῖο βοός, τοῦ δ᾽ ἄμβροτος ὀδμή 
τηλόϑι καὶ λειμῶνος ἐκαίνυτο λαρὸν ἀυτμήν. 
στῆ δὲ ποδῶν προπάροιϑεν ἀμύμονος Εὐρωπείης 
καί οἵ λιχμάξεσκε δέριν, κατέϑελγε δὲ κούρην. 
ἣ δέ μιν ἀμφαφάασκε καὶ ἠρέμα χείρεσιν ἀφρόν 
πολλὸν ἀπὸ στομάτων ἀπομόργνυτο καὶ κύσε ταῦρον. 
αὐτὰρ ὃ μειλίχιον μυκήσατο: φαῖό κεν αὐλοῦ 
Μυγδονίου γλυκὺν ἦχον ἀνηπύοντος ἀκούειν. 
ὥκλασε δὲ πρὸ ποδοῖιν, ἐδέρκετο δ᾽ Εὐρώπειαν 
αὐχέν᾽ ἐπιστρέψας καί οἱ πλατυὺ δείκνυε νῶτον. 
ἣ δὲ βαϑυπλοκάμοισι μετέννεπε παρϑενικῇσι" 

ς - , , , , ^ $ δεῦϑ᾽ ἑτάραι φίλιαι καὶ ὁμήλικες, ὄφρ᾽ ἐπὶ τῷδε 
ἑξόμεναι ταύρῳ τερπώμεϑα: δὴ yog ἁπάσας 

- € , S; , , νῶτον ὑποστορέσας ἀναδέξεται, οἷα v ἐνηής 
πρηῦύς v εἰσιδέειν καὶ μείλιχος, οὐδέ τι ταύροις 
N , , ^ , , ἀλλοιόι προσέοικε" νόος δέ oí ἠύτε φωτός 
αἴσιμος ἀμφιϑέει, μούνης δ᾽ ἐπιδεύεται αὐδῆς: 

f^ , N ὥς φαμένη νώτοισιν ἐφίξανε μειδιόωσα. 
" » » , " αἱ δ᾽ ἄλλαι μέλλεσκον. ἄφαρ δ᾽ ἀνεπήλατο ταῦρος, 

AN Hu € , , ^ Ec ww , er ἣν O&£Àsv ἁρπάξας" ὠκυς δ᾽ ἐπὶ πόντον ἵχανεν. 

ἣ δὲ μεταστρεφϑεῖσα φίλας καλέεσκεν ἑταίρας 

χεῖρας ὀρεγνυμένη, ταὶ δ᾽ οὐκ ἐδύναντο κιχάνειν. 

ἀκτάων δ᾽ ἐπιβὼς πρόσσω ϑέεν ἠύτε δελφίς, 

χηλαῖς ἀβρεκτοῖσιν ἐπ᾿ εὐρέα κύματα βαίνων. 

ἣ δὲ τότ᾽ ἐρχομένοιο γαληνιάασκε ϑάλασσα, 

χήτεα δ᾽ ἀμφὶς ἄταλλε Ζιὸς προπάροιϑε ποδοῖιν, 
γηϑόσυνος δ᾽ ὑπὲρ οἶδμα κυβίστεε βυσσόϑε δελφίς. 
Νηρεΐδες δ᾽ ἀνέδυσαν ὑπὲξ ἁλός, αἱ δ᾽ ἄρα πᾶσαι 

κητείοις νώτοισιν ἐφήμεναι ἐστιχόωντο. 

χαὶ δ᾽ αὐτὸς βαρύδουπος ὑπεὶρ ἅλα Ἑννοσίγαιος 
κῦμα κατιϑύνων ἁλίης ἡγεῖτο κελεύϑου 

αὐτοκασιγνήτῳ" τοὶ δ᾽ ἀμφί μιν ἠγερέϑοντο 

Τρίτωνες, πόντοιο βαρύϑροοι αὐλητῆρες, 

κόχλοισιν ταναοῖς γάμιον μέλος ἠπύοντες. 

ἣ 0 ἄρ᾽ égsfouévg Ζηνὸς βοέοις ἐπὶ νώτοις 

τῇ μὲν ἔχεν ταύρου δολιχὸν κέρας, ἐν χερὶ δ᾽ ἄλλῃ 

εἴρυε πορφυρέην κόλπου πτύχα, ὄφρα κε μή μιν 

δεύοι ἐφελκόμενον πολιῆς ἁλὸς ἄσπετον ὕδωρ. 

χολπώϑη δ᾽ ὦμοισι πέπλος βαϑυὺς Εὐρωπείης, 

ἱστίον οἷά τε νηός, ἐλαφρίξεσκε δὲ κούρην. 

ἣ δ᾽ ὅτε δὴ γαίης ἀπὸ πατρίδος ἦεν ἄνευϑεν. 

φαίνετο δ᾽ οὔτ᾽ ἀχτή τις ἁλίρροϑος οὔτ᾽ ὄρος αἰπύ. 

ἀλλ᾽ ἀὴρ μὲν ἄνωϑεν, ἔνερϑε δὲ πόντος ἀπείρων, 

ἀμφί é παπτήνασα τόσην ἀνενείκατο φωνήν᾽ 
"rij μὲ φέρεις, ϑεόταυρε:; τίς ἔπλεο; πῶς δὲ κέλευϑα 

ἀργαλέ᾽ εἰλιπόδεσσι διέρχεαι, οὐδὲ ϑάλασσαν 

δειμαίνεις; νηυσὶν yao ἐπίδρομός ἐστι ϑάλασσα 

ὠκυάλοις, ταῦροι δ᾽ ἁλίην τρομέουσιν ἀταρπόν. 

ποῖόν τοι ποτὸν ἡδύ, τίς ἐξ ἁλὸς ἔσσετ᾽ ἐδωδή; 

à ἄρα τις ϑεός ἐσσι ϑεοῖς δ᾽ ἐπεοικότα ῥέξεις. 

οὐὔϑ᾽ ἅλιοι δελφῖνες ἐπὶ χϑονὸς οὔτε τι ταῦροι 

127 στολμοῦ Ahrens: κόλπου 129 ἀνέμοισι Salmasius: ὦὥμοισι 
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ἐν πόντῳ στιχόωσι, συ δὲ χϑόνα καὶ κατὼ πόντον 
ἄτρομος ἀίσσεις, χηλαὶ δέ τοί εἰσιν ἐρετμα. 
Qj τάχα καὶ γλαυκῆς ὑπὲρ ἠέρος ὑψόσ' ἀερϑείς 
εἴκελος αἰψηροῖσι πετήσεαι οἰωνοῖσιν. 
ὦμοι ἐγὼ μέγα δή τι δυσάμμορος, ἥ ῥά τε δῶμα 
πατρὸς ἀποπρολιποῦσα καὶ ἑσπομένη Boi τῷδε 
ξείνην νασυτιλίην ἐφέπω καὶ πλάξομαι οἴη. 
ἀλλὰ σύ μοι μεδέων πολιῆς ἁλὸς, Ἐννοσίγαιε, 
ἴλαος ἀντήσειας, ὃν ἔλπομαι εἰσοράασϑαι 
τίνδε κατιϑύνοντα πλόον προχέλευϑον ἐμεῖο. 
οὐκ ἀϑεεὶ ydo ταῦτα διέρχομαι ὑγρὰ κέλευϑα. 

ὡς φάτο" τὴν δ᾽ ὧδε προσεφώνεεν ἠύκερως βοῦς" 
᾿ϑάρσει, παρϑενική, μὴ δείδιϑι πόντιον οἶδμα. 
αὐτός τοι Ζεύς εἰμι, xci ἐγγύϑεν εἴδομαι εἶναι 
ταῦρος" ἐπεὶ δύναμαί γε φανήμεναι ὅττι ϑέλοιμι. 
σὸς δὲ πόϑος μ᾽ ἀνέηκε τόσην ἅλα μετρήσασϑαι 
ταύρῳ ἐειδέμενον. Κρήτη δέ σε δέξεται ἤδη, 
ἥ μ᾽ ἔϑρεψε καὶ αὐτόν, ὅπῃ νυμφήια σεῖο 
ἔσσεται" ἐξ ἐμέϑεν δὲ κλυτοὺς φιτύσεαι υἷας, 
οὗ δσκηπτοῦχοι ἅπαντες ἐπὶ χϑονίοισιν ἔσονται. 

ὡς φάτο" καὶ τετέλεστο τά περ φάτο. φαίνετο μὲν δή 
Κρήτη, Ζεὺς δὲ πάλιν σφετέρην ἀνελάξετο μορφήν, 
λῦσε δέ oí μίτρην, καί οἵ λέχος ἔντυον Ὧραι. 
ἡ δὲ πάρος κούρη Ζηνὸς γένετ᾽ αὐτίκα νύμφη 165 
[καὶ Κρονίδῃ τέκνα τίκτε καὶ αὐτίκα γίνετο μήτηρ] 

155 κεὶ scripsi: καὶ 

[III] 

[OEOKPITOY] 
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ BIONOZ 

Αἴλινά μοι στοναχεῖτε, νάπαι καὶ Ζώριον ὕδωρ, 

καὶ ποταμοὶ κλαίοιτε τὸν ἱμερόεντα Βίωνα. 

νῦν φυτά μοι μύρεσϑε, καὶ ἄλσεα νῦν γοάοισϑε, 
ἄνϑεα νῦν στυγνοῖσιν ἀποπνείοιτε κορύμβοις, 
νῦν ῥόδα φοινίσδεσϑε τὰ πένϑιμα, νῦν ἀνεμῶναι, 

νῦν, ὑάκινϑε, λάλει τὰ σὰ γράμματα καὶ πλέον αἰαῖ 
λάμβανε τοῖς πετάλοισι" καλὸς τέϑνακε μελικταάς. 

ἄρχετε, Σικελικαὶ, τῶ πένϑεος ἄρχετε, Μοῖδαι. 
ἀδόνες mí πυκινοῖδσιν ὀδυρόμεναι ποτὶ φύλλοις, 
νάμασι τοῖς Σικελοῖς ἀγγείλατε τᾶς ᾿Δρεϑοίσας, 

ὅττι Βίων τέϑνακεν ὁ βουκόλος, ὅττι σὺν αὐτῷ 

xxi τὸ μέλος τέϑνακε καὶ ὥλετο Ζωρὶς ἀοιδά. 

ἄρχετε, Σικελικοαὶ, τῶ πένϑεος ἄρχετε, Μοῖσαι. 

Στρυμόνιοι μύρεσϑε παρ᾽ ὕδασιν αἴλινα κύκνοι, 

καὶ γοεροῖς στομάτεσσι μελίσδετε πένϑιμον ὠδάν, 

οἵαν ὑμετέροις ποτὶ χείλεσι γῆρυς ἄειδεν, 
εἴπατε δ᾽ αὖ κούραις Οἰαγρίσιν, εἴπατε πόσαις 

Βιστονίαις Νύμφαισιν ᾿ἀπώλετο Ζώριος Ὀρφεύς.; 

ἄρχετε, Σικελικαί, τῶ πένϑεος ἄρχετε, Μοῖσαι. 

κεῖνος ὃ ταῖς ἀγέλαισιν ἐράσμιος οὐκέτι μέλπει, 

οὐκέτ᾽ ἐρημαίαισιν ὑπὸ δρυσὶν ἥμενος ἄδει, 
ἀλλὰ παρὰ Πλουτῆι μέλος “ηϑαῖον ἀείδει. 

ὥρεα δ᾽ ἐστὶν ἄφωνα, καὶ αἱ βόες αἴ ποτὶ ταύροις 
πλαξόμεναι γοάοντι καὶ οὐκ ἐϑέλοντι νέμεσϑαι. 

ἄρχετε, Σικελικαί, τῶ πένϑεος ἄρχετε, Μοῖδαι. 
σεῖο, Βίων, ἔκλαυσε ταχὺν μόρον αὐτὸς ᾿Απόλλων, 
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καὶ Σάτυροι uUgovro μελάγχλαινοί τε Πρίηποι:" 
1 - ES ^ A , ^, 4. δ 

καὶ Πᾷᾶνες στοναχεῦντι v0 ὅον μέλος, Qt τὲ X00 υλαν 

Κρανίδες ὠδύραντο, καὶ ὕδατα δάκρυα γέντο. 
, , er - 

Ayo δ᾽ ἐν πέτραισιν ὀδύρεται, ὅττι σιωπῇ 
, , - * ^ , - Y 2: , , 

XOUXÉTL μιμεῖται τὰ GU, χείλεα. σῷ δ᾽ £z ὀλέϑρῳ 
, , , 

δένδρεα καρπὸν ἔριψε, τὰ δ᾽ ἀνϑεα πάντ᾽ ἐμαράνϑη. 
μάλων οὐκ ἔρρευδσε καλὸν γλάγος, οὐ μέλι σίμβλων. 
d , *, ?, —- , " ? , ^ C. ^w 

κάτϑανε δ᾽ ἐν κηρῷ AvztUusvov: οὐκέτι γὰρ δεῖ 
- ’ - - , 3 A ^ 

τῶ μέλιτος τῶ GO τεϑνακοτος αὑτὸ τρυγᾶσϑαι. 

ἄρχετε, Σικελικαί, τῶ πένϑεος ἄρχετε, Μοῖσαι. 

οὐ τόσον εἰναλίαισι παρ᾽ ἀόσι μύρατο Σ;ειρήν, 

οὐδὲ τόσον zox' ἄεισεν ἐνὶ σκοπέλοισιν ᾿Δηδών, 
οὐδὲ τόσον ϑρήνησεν ἀν᾽ ὥρεα μακρὰ Χελιδών. 
5 , ^ » ^ ^ 

AÀxvóvog δ᾽ ov τόσσον ἐπ᾽ ἄλγεσιν ἴαχε Κῆυξ, 
οὐδὲ τόσον γλαυκοῖς ἐνὶ κύμασι κηρύλος δεν, 
οὐ τόσον ἀώοισιν ἐν ἄγκεσι παῖδα τὸν ᾿Δοῦς 

ἱπτάμενος περὶ σᾶμα κινύρατο Μέμνονος ὄρνις, 
e , , , " 0660v ἀποφϑιμένοιο κατωδύυραντο Βίωνος. 

» ^ - ἄρχετε, Σικελικαί, τῶ πένϑεος ἄρχετε, Μοῖσαι. 
ἀδονίδες πᾶσαί τε χελιδόνες, ἅς ποκ᾽ ἔτερπεν. 
κι , , ας λαλέειν ἐδίδασκε, καϑεξόμεναι ποτὶ πρέμνοις 
ἀντίον ἀλλάλαισιν ἐκώκυον, αἱ δ᾽ ὑπεφώνευν 
N — ^ ο. - B "OgviOtg λυπεῖσϑ᾽ αἱ πενθάδες, ἀλλο καὶ ἡμεῖς. 

» ^" / » 
ἄρχετε, Σικελικαί, τῶ πένϑεος ἄρχετε, Μοῖσαι. 

, ᾿ - , , 3 , τίς ποτὶ 6€ σύριγγι μελίξεται, ὦ τριπόϑητε: 

τίς δ᾽ ἐπὶ σοῖς καλάμοις ϑήδει στόμα; τίς ϑρασὺς οὕτως: 
εἰσέτι ydg πνείει τοὶ σοὶ χείλεα καὶ τὸ σὸν ἦσϑμα, 
ἀχὼ δ᾽ ἐν δονάκεσσι τεᾶς ἔτι βόσκετ᾽ ἀοιδᾶς. 

, 1 Ἅ - - Πανὶ φέρω τὸ μέλισμα; τάχ᾽ ἂν καὶ κεῖνος ἐρεῖσαι 
τὸ στόμα δειμαίνοι, μὴ δεύτερα σεῖο φέρηται. 

Pd - - ἄρχετε, Σικελικαί͵, τῶ πένϑεος ἄρχετε, Μοῖσαι. 
κλαίει καὶ Γαλάτειο, τὸ σὸν μέλος, &v ποκ᾽ ἔτερπες 

ἑξομέναν μετοὶ δεῖο παρ᾽ ἀιόνεσσι ϑαλαάδσσας. 

οὐ yoQ ἴσον Κύκλωπι μελίσδεο" τὸν μὲν ἔφευγεν 

ἃ καλὰ Γαλάτεια, σὲ δ᾽ ἅδιον ἔβλεπεν ἅλμας. 
1 - , - , , , 

καὶ νῦν λαδσαμένα τῶ κύματος ἐν ψαμαϑοιδιν 

ἕξετ᾽ ἐρημαίαισι, βόας δ᾽ ἔτι σεῖο νομεύει. 
, - , , P 

ἄρχετε, Σικελικαί, τῶ πένϑεος ἄρχετε, Μοῖσαι. 

πάντα τοι, ὦ βούτα, συγκάτϑανε δῶρα τὰ Μοισᾶν, 

παρϑενικᾶν ἐρόεντα φιλήματα, χείλεα παίδων, 

καὶ στυγνοὶ περὶ σῶμα τεὸν κλαίουσιν Ἔρωτες, 
, ^ 

χὰ Κύπρις φιλέει ὅδε πολυ πλέον ἡ τὸ φίλημα, 

τὸ πρώαν τὸν 4ücvw ἀποϑνάόσκοντα φίλησεν. 
» , 5 - S P d 

τοῦτό TOL, ὦ ποταμῶν λιγυρώτατε, δεύτερον ἄλγος, 
- , / ^ 3 , - e τοῦτο, Μέλη, véov ἄλγος. ἀπώλετο πρᾶν τοι Ὅμηρος. 

- ^ , ^ , s, i 

vivo τὸ Καλλιόπας γλυκερὸν στόμα, καί 6t λέγοντι 

μύρασϑαι καλὸν υἷα πολυκλαύτοισι ῥεέϑροις, 

πᾶσαν δὲ πλῆσαι φωνᾶς ἅλα: νῦν πάλιν ἄλλον 
υἱέα δακρύεις, καινῷ δ᾽ ἐπὶ πένϑεϊ vox. 

ἀμφότεροι παγαῖς πεφιλημένοι, ὃς μὲν ἔπινε 
Παγασίδος κράνας, 0 δ᾽ ἔχεν πόμα τᾶς ᾿Δρεϑοίσας. 

£^ M , ^ Pd , 

x40 μὲν Τυνδαρέοιο καλὰν atus ϑυγατρὰ 

καὶ Θέτιδος μέγαν υἷα καὶ ᾿Δτρείδαν Μενέλαον. 

κεῖνος δ᾽ οὐ πολέμους, οὐ δάκρυα, Πᾶνα δ᾽ ἔμελπε, 

καὶ βούτας ἐλίγαινε καὶ ἀείδων ἐνόμευε 
1 , Pd 

καὶ σύριγγας ἔτευχε καὶ ἁδέωα πόρτιν OLEÀVE 
1 , ς.», , LI * Pd 

καὶ παίδων ἐδίδασκε φιλήματα καὶ rov ἔρωτα 

ἔτρεφεν ἐν κολποιόι καὶ ἤρεϑε τῶν ᾿ἀφροδίταν. 

ἄρχετε, Σικελικαί, τῶ πένϑεος ἄρχετε, Μοῖδαι. 
- " P i 

πᾶσα, Βίων, ϑρηνεῖ 68 κλυτὴ πόλις, ἀστεα πάντα. 

"Aóxou μὲν γούει 6s πολὺ πλέον Ἡσιόδοιο᾽ 
ῃ , τ 

Πίνδαρον οὐ ποϑέοντι τόσον Βοιωτίδες υλαι" 

68 ποϑέει Hermann: φιλέει 74 δὲ πλῆσαι Schaefer: δ᾽ ἔπλησας 

9 
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3 , ? " , » , ^ " A 

οὐ τοῦον “λκαίῳ πέρι μύρατο “ξεόβος ἐραννὰα 
9 A , ^ , Ἁ , , , bl 

οὐδὲ τόσον τὸν ἀοιδὸν ἐμύρατο Τήιον ἄστυ᾽ 

σὲ πλέον ᾿ρχιλόχοιο ποϑεῖ Πάρος" ἀντὶ δὲ Σαπφοῦς 

εἰσέτι σεῦ τὸ μέλισμα κινύρεται ἃ Μυτιλάνα. 

εἶ δὲ Συρακοσίοισι Θεόκριτος: αὐτὸὼρ ἐγώ τοι 

“ὐσονικᾶς ὀδύνας μέλπω μέλος, οὐ ξένος ὠδᾶς 

βουκολικᾶς, ἀλλ᾽ ἄντε διδάξαο σεῖο μαϑητᾶς, 
, £P E , € , 

xÀ«govouog μοίσας τᾶς ΖΙωρίδος, ἃ μὲ γεραίρων 
E Ἁ N 

ἄλλοις μὲν τεὸν ολβον, ἐμοὶ δ᾽ ἀπέλειψας ἀοιδάν. 
» - , , - 
ἄρχετε, Σικελικαί, τῶ πένϑεος ἄρχετε, Μοῖσαι. 

αἰαῖ, ταὶ μαλάχαι μέν, ἐπὼν κατὰ κᾶπον ὄλωνται, 

ἠδὲ τὸ χλωρὰ σέλινα τό v εὐθαλὲς οὖλον ἄνηϑον 100 

ὕστερον αὖ ξώοντι καὶ εἰς ἔτος ἄλλο φύοντι:" 
ἄμμες δ᾽ οἷ μεγάλοι καὶ καρτεροί, οἵ σοφοὶ ἄνδρες, 

ὁππότε πρᾶτα ϑάνωμες, ἀνάκοοι ἐν χϑονὶ κοίλᾳ 

εὕδομες εὖ μάλα μακρὸν ἀτέρμονα νήγρετον ὕπνον. 

x«i 6U μὲν ἐν σιγᾷ πεπυκασμένος ἔσσεαι ἐν γᾷ, 

ταῖς Νύμφαισι δ᾽ ἔδοξεν ἀεὶ τὸν βάτραχον ἄδειν. 
- , , ^ , , A] ^ , 3 Ἀ Pl 

roig δ᾽ ἐγὼ οὐ φϑονέοιμι' vo γὰρ μέλος οὐ καλὸν ἄδει. 

ἄρχετε, Σικελικαί, τῶ πένϑεος ἄρχετε, Μοῖδαι. 
, 35 , B ^ , , 3 

φάρμακον 1496, Βίων, ποτὶ 60v στόμα, φάρμακον ἦδες. 

τοιούτοις χείλεσσι ποτέδραμε κοὐκ ἐγλυκάνϑη:;: 

τίς δὲ βροτὸς τοσσοῦτον cvcusgog ἢ κεράσαι τοι 
"^ - , » » ὅ 

ἡ δοῦναι καλέοντι το φάρμακον; ἔχφυγεν ὠδάν. 
, , P - 

ἄρχετε, Σικελικαί, τῶ πένϑεος ἄρχετε, Μοῖσαι. 
ἀλλὰ Δίκα κίχε πάντας" ἐγώ δ᾽ ἐπὶ πένϑεϊ τῷδε 
δακρυχέων τεὸν οἶτον ὀδύρομαι. εἰ δυνάμαν δέ, 115 
£m ^ ^ 1 ΄ e 2 , 
ὡς Oggevs καταβὰς ποτὶ Τάρταρον, ὡς ποκ᾽ Ὀδυσσεύς. 

ὡς πάρος ᾿Δ4λκεΐδας, κἠγω τάχ᾽ ἂν ἐς δόμον ἦλϑον 
Πλουτέος, ὥς κεν ἴδοιμι, καὶ εἰ Πλουτῆι μελίσδεις, 

90 ὀδύρατο Wakefield: ἐμύρατο 98 εἶ de Wilamowitz: ἐν 105 ὧν 
Wakefield: ἐν 

Εἰ. δὲ ui 

ὡς ἂν ἀκουσαίμαν, τί μελίόσδεις. καὶ παρὰ Κώρᾳ 

Σικελιχόν τι λίγαινε καὶ ἁδύ τι βουκολιάξευ. 

καὶ κείνα Σικελὰ καὶ ἐν Αἰτναίαισιν ἔπαιξεν 

ἀόσι καὶ μέλος οἷδε τὸ ΖΦώριον: οὐκ ἀγέραστος 

ἐσόσεῖϑ᾽ ἃ μολπά, yoc Ὀρφέι πρόσϑεν ἔδωκεν 
ἁδέα φορμίξοντι παλίδσσυτον Εὐρυδίκειαν, 

καὶ σέ, Βίων, πέμψει τοῖς ὥρεσιν. εἰ δέ τι κἠγών 125 
συρίσδων δυνάμαν, παρὸ Πλουτέι x" αὐτὸς ἄειδον. 

[LV] 

METAPA 

' Mijveg ἐμή, víq9? ὧδε φίλον κατὰ ϑυμὸν ἰάπτεις 
, , 2:4 H ] , 2:5. 4.0 
ἐκπάγλως ἀχέουδα, τὸ πρὶν δέ τοι οὐκέτ ξερευϑος 

, 42.1 f , » , , , , 
σῳξετ᾽ ἐπὶ ῥεϑεεσόι; τί μοι τόσον ἡνίησαι: 

ἡ ὁ Ó τοι ἄλγεα πάσχει ἀπείριτα φαίδιμος υἱός 

ἀνδρὸς ὑπ᾽ οὐτιδανοῖο, λέων ὡσείϑ᾽ ὑπὸ νεβροῦ; 
Ld , , , , N , Ae i 

GOL ἐγώ, τί vv δὴ μὲ ϑεοὶ τόσον ἡτίμησαν 
, , € - , 

ἀϑάνατοι; tí vv μ᾽ ὧδε κακῇ yovéeg τέκον αἴσῃ; 

δύσμορος, ἥτ᾽ ἐπεὶ ἀνδρὸς ἀμύμονος ἐς λέχος ἦλϑον, 
^ M , ^ " ’ , - 

τὸν μὲν ἐγὼ τίεσκον ἴσον qaésóów ἐμοῖσιν 

ἠδ᾽ ἔτι νῦν σέβομαί τε καὶ αἰδέομαι κατὼ Ovuov: 
- , , , 

τοῦ δ᾽ οὔτις γένετ᾽ ἄλλος ἀποτμότερος ξωόντων, 
οὐδὲ τόσων σφετέρῃσιν ἐγεύσατο φροντίσι κηδέων. 

ὄχέτλιος, ὃς τόξοισιν, ἅ οἵ πόρεν αὐτὸς ᾿Δπόλλων 
5.» - " 5 , M , 

ἠξ τινος Κηρῶν ἡ Egwvog «ive βέλεμνα, 

παῖδας ἑοὺς κατέπεφνε καὶ ἐκ φίλον εἴλετο ϑυμόν 

μαινόμενος κατο οἶκον, ὃ δ᾽ ἔμπλεος ἔσκε φόνοιο. 

τοὺς μὲν ἐγὼ δύστηνος ἐμοῖς ἴδον ὀφθαλμοῖσι 

βαλλομένους ὑπὸ πατρί, τὸ δ᾽ οὐδ᾽ ὄναρ ἤλυϑεν ἄλλῳ. 
9* 
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οὐδέ Gquv δυνάμην ἀδινὸν καλέουσιν ἀρῆξαι 

μητέρ᾽ ἕήν, ἐπεὶ ἐγγὺς ἀνίκητον κακὸν ἦεν. 

ὡς δ᾽ ὄρνις δύρηται ἐπὶ δφετέροισι νεοσδοῖς 

ὀλλυμένοις, οὔστ᾽ αἰνὸς ὄφις ἔτι νηπιάχοντας 

ϑάμνοις ἐν πυχινοῖσι κατεσϑίει" ἢ δὲ κατ᾽ αὐτούς 

πωτᾶται κλάζουσα μάλα λιγυ πότνια μήτηρ, 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔχει τέκνοισιν ἐπαρκέσαι" ἦ γάρ o6 αὐτῇ 

ἄσσον ἴμεν μέγα τάρβος ἀμειλίκτοιο πελώρου" 

ὡς ἐγὼ αἰνοτόκεια, φίλον γόνον αἰάξουσα 

μαινομένοισι πόδεσσι δόμον κάτα πολλὸν ἐφοίτων. 
ὥς γ᾽ ὄφελον μετὰ παισὶν ὅμα ϑνήσκουσα καὶ αὐτή 
κεῖσϑαι φαρμακόεντα δι᾽ ἥπατος ἰὸν ἔχουσα. 

ἄρτεμι ϑηλυτέρῃσι μέγα κρείουσα γυναιξί. 

τῷ χ᾽ ἡμέας κλαύσαντε φίλῃσ᾽ ἐνὶ χερσὶ τοκῆες 
πολλοῖς σὺν κτερέεσσι πυρῆς ἐπέβησαν ἑμοίης, 

καί κεν ἕνα χρύσειον ἐς ὀστέα κρωσσὸν ἁπάντων 
λέξαντες κατέϑαψαν, ὅϑι πρῶτον γενόμεσϑα. 

νῦν δ᾽ οἱ μὲν Θήβην ἱπποτρόφον ἐνναίουσιν 

Aovíov πεδίοιο βαϑεῖαν βῶλον ἀροῦντες" 

aoro ἐγὼ Τίρυνϑα κάτα κραναὴν πόλιν Ἥρης 

πολλοῖσιν δύστηνος ἰάπτομαι ἄλγεσιν ἦτορ 
αἰὲν ὁμῶς: δακρύων δὲ πάρεστί μοι οὐδ᾽ D ἐρωή. 

ἀλλὼ πόσιν μὲν ὁρῶ παῦρον χρόνον ὀφϑαλμοῖσιν 
οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ" πολέων γάρ oí ἔργον éroiuov 
μόχϑων, τοὺς ἐπὶ γαῖαν ἀλώμενος ἠδὲ ϑάλασσαν 
μοχϑίξει πέτρης Oy' ἔχων νόον ἠὲ σιδήρου 
χαρτερὸν ἐν στήϑεσσι' συ δ᾽ ἠύτε λείβεται ὕδωρ. 
νύχτας τε κλαίουσα καὶ ἐκ Διὸς que? ὁπόσσα. 
ἄλλος μὼν οὐκ ἄν τις ἐυφρήναι μὲ παραστάς 
κηδεμόνων" οὐ γάρ Gps δόμων κατὰ τεῖχος ἐέργει. 

HV] 

T7 , , - οἷα γυνὴ πανάποτμος ἀναψύξαιμι φίλον κῆρ, 
, * , , t H n , , voógu γε δὴ Πύρρης συνομαίμονος" y δὲ καὶ αὐτὴ 

ἀμφὶ πόσει σφετέρῳ πλέον ἄχνυται ᾿ἸΙφικλῆι, 
- row , ^ , , , σῷ υἱεῖ: παντῶν γὰρ ὀιξυρωτατα τέκνα 

γείνασϑαί δὲ ϑεῷ vt καὶ ἀνέρι ϑνητῷ ἔολπα. 
£^ HN... d ^ , ^ , , , 
ὡς ἄρ᾽ ἔφη" τὰ δὲ oí ϑαλερώτερα δάκρυα μήλων 

κόλπον ἐς ἱμερόεντα κατὼ βλεφάρων ἐχέοντο, 
, [4 , , 

μνησαμένῃ τέκνων τε καὶ ὧν μετέπειτα τοκήων. 
t^ E » , , 4 ?9/ 

ὡς δ᾽ αὕτως δακρύοισι παρήια λεύκ ἐδίαινεν 

᾿Δλκμήνη: βαρυ δ᾽ ἥγε καὶ ἐκ ϑυμοῦ στενάχουσα 
, - , 4 τ , 

υὐϑοισιν πυκινοῖσι φίλην vvov ὧδὲ μετηύδα᾽ 

᾿δαιμονίη παίδων, τί νύ τοι φρεσὶν ἔμπεδε τοῦτο 
, T Ld $9.12 , 5 , » 

πευχαλίμαις; πῶς ἀμμ᾽ εἐϑέλεις Ogotvvéusv ἄμφω 
» - - x10s ἁἀλαότα λέγουσα; vx δ᾽ οὐ νῦν πρῶτα κέκλαυται. 

^ 

ἡ οὐχ ἅλις, οἷς ἐχόμεσϑα τὸ δεύτατον αἰὲν ἐπ᾽ ἦμαρ 

γινομένοις; μάλα μέν γε φιλοϑρηνής κέ τις εἴη, 

06T ἀναριϑμήτοισιν ἐφ᾽ ἡμετέροις ἀχέεσσι 
ϑαρδοίη" τοιῆδδ᾽ ἐκυρήσαμεν ἐκ ϑεοῦ αἴσης. 

καὶ δ᾽ αὐτὴν ὁρόω δε, φίλον τέκος, ἀτρύτοισιν 
ἄλγεσι μοχϑίξουσαν" ἐπιγνώμων δέ τοί εἰμι 

ἀσχαλάαν, ὅτε δή γε καὶ εὐφροσύνης κόρος ἐστί. 
καί 6€ μαλ᾽ ἐκπάγλως ὀλοφύρομαι ἠδ᾽ ἐλεαίρω, 

οὕνεκεν ἡμετέροιο λυγροῦ μετὼ δαίμονος ἔόσχες. 

069" ἡμῖν ἐφύπερϑε κάρης βαρὺς αἰωρεῖται. 
ἴστω γὼρ Κούρη vs καὶ εὐέανος 4]΄ημήτηρ, 

ἅς xt μέγα βλαφϑείς τις ἑκῶν ἐπίορκον ὀμόσσαι 

δυσμενέων, μηϑέν 6s χερειότερον φρεσὶν ἧσι 
στέργειν ἢ εἴπέρ μοι ὑπὲκ νηδυιόφιν ἤἦλϑες 

καί μοι τηλυγέτη ἐνὶ δώμασι παρϑένος ἦσϑα. 

οὐδ᾽ αὐτήν γέ νυ πάμπαν ἔολπά δε τοῦτό γε λήϑειν. 80 

καὶ λίην πάντες γε πέρην πιτυώδεος ᾿Ισϑμοῦ 
T" é E γν [ ὅθ μᾶλλον Wakefield: μήλων 67 ὅστ᾽ ἀναριϑμήτοισιν scripsi: ὅστις 

ναίουσ᾽, οὐδέ μοί ἐότι πρὸς ὅντινά κε βλέψασα ἀριϑμήσειεν 77 δυσμενέων suspectum 
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τῷ μή Ww ἐξείπῃς πότ᾽, ἐμὸν ϑάλος, ὥς Gtv ἀκηδέω. 

μηδ᾽ εἴ x qvxouov Νιόβης πυκινώτερα κλαίω. 
3 A ^ ^ € ^ , , 

οὔϑεν γὰρ νεμεόητον vzég τέκνου γοασϑαι 
, , , 1 , “ ^! 

μητέρι δυσπαϑέοντος" ἐπεὶ δέκα μῆνας ἔκαμνον 

πρὶν καί πέρ v ἰδέειν μιν, ἐμῷ ὑπὸ ἥπατ᾽ ἔχουσα. 
, , XA » 4. - 

καί μὲ πυλάρταο ὄχεδον ἡγαγὲεν “Αἰδωνῆος" 

ὧδέ ἑ δυστοκέουσα κακὰς ὠδῖνας ἀνέτλην. 
- , ᾿" e DUE XM. , , 5 

vov δὲ μοι οἴχεται υἷος ἐπ᾽ ἀλλοτρίης νέον ἀϑλον 
, , 3 $5 , »" 3 
ἐχτελέων" οὐδ᾽ οἶδα δυσάμμορος, εἴτε μιν αὖτις 

ἐνθάδε νοστήσανϑ᾽ ὑποδέξομαι, εἴτε καὶ οὐχί. 

πρὸς δ᾽ ἔτι μ᾽ ἐπτοίησε διὼ γλυκὺν αἰνὸς ὄνειρος 
ei , 1 , d , Ὁ vzvov: δειμαίνω δὲ παλίγκοτον οψιν ἰδοῦσα 

ἐχπάγλως, μή μοί τι τέκνοις ἀποϑύμιον ἕρπῃ. 

εἴσατο γάρ μοι ἔχων μακέλην εὐεργέα χερσί 
- ? ^ 3 , , € , παῖς ἐμὸς ἀμφοτέρῃσι, βίη Ἡρακληείη" 

- , ? , , € 5 τ - τῇ μεγάλην ἐλάχαινε δεδεγμένος ὡς ἐπὶ μισϑῷ 

τάφρον τηλεϑάοντος ἐπ᾽ ἐσχατιῇ τινος ἀγροῦ, 
^ » , - 

γυμνὸς «ttg χλαίνης τε καὶ εὐμίτροιο χιτῶνος. 

αὐτὰρ ἐπειδὴ παντὸς ἀφίκετο πρὸς τέλος ἔργου 
^ , , "n π᾿ καρτερὸν οἰνοφίροιο πονεύμενος ἕρκος ἀλωῆς, 

Ld t^ , " ψι ἡ , 2 
ἤτοι ὁ λίστρον ἔμελλεν ἐπὶ προύχοντος ἐρεέσας 
3 f IN ow à , 

ἀνδήρου καταδῦναι ἃ καὶ πάρος εἵματα ἕστο᾽ 

ἐξαπίνης δ᾽ ἀνέλαμψεν ὑπὲρ καπέτοιο βαϑείης 
- Pi * ww , πῦρ ἄμοτον, περὶ δ᾽ αὐτὸν ἀϑέσφατος εἰλεῖτο φλόξ. 
6 A e os »* » - , , , αὐτὰρ Oy αἵὲν ὁπιόϑε ϑοοῖς ἀνεχάξετο ποσόσίν. 

ἐκφυγέειν μεμαὼς ὀλοὸν μένος Ἡφαίστοιο: 
αἰεὶ δὲ προπάροιϑεν ἑοῦ χροὸς ἠύτε γέρρον 
νώμαδσκεν μαωκέλην᾽ περὶ δ᾽ ὄμμασιν ἔνϑα καὶ ἔνϑα 
πάπταινεν, μὴ δή μιν ἐπιφλέξῃ δήιον πῦρ. 

- E - ki τῷ μὲν ἀοσσῆσαι λελιημένος, ὥς μοι ἔικτο, 110 

[IV] V 

Ἰφικλέης μεγάϑυμος ἐπ᾽ οὔδει κάππεσ᾽ ὀλισϑών 

πρὶν ἐλϑεῖν, οὐδ᾽ ὀρϑὸς ἀναστῆναι δύνατ᾽ avt. 
3 ^ 3 M] P id , € 9-4 , , 

&ÀÀ ἀστεμφὲς EXELTO, γέρων ὠσείτ᾽ ἄμενηνος, 

ὅντε καὶ οὐκ ἐθέλοντα βιήσατο γῆρας ἀτερπές 

καππεσέειν" κεῖται δ᾽ Oy' ἐπὶ χϑονὸς ἔμπεδον αὔτως, 

εἰσώκε τις χειρός μιν ἀνειρύσόσῃ παριόντων 
, ᾿ "d , - , 

αἰδεσϑεὶς ὁπιδα προτέρην πολιοῖο γενείου. 

ὡς ἐν γῇ λελίαστο σακεσπάλος ᾿ἸΙφικλείης" 

αὐτὰρ &yo xA«ítóxov ἀμηχανέοντας ὁρῶσα 
παῖδας ἐμούς, μέχρι δή μοι ἀπέσσυτο νήδυμος ὕπνος 
3 - » ^ , , 5 
ὀφϑαλμῶν, 16g δὲ παραυτίκα φαινόλις 1496. 

τοῖα, φίλη, μοι ὄνειρα διὰ φρένας ἐπτοίησαν 

παννυχίῃ" τὰ δὲ πάντα πρὸς Εὐρυσϑῆα τρέποιτο 
οἴκου ἄφ᾽ ἡμετέροιο, γένοιτο δὲ μάντις ἐκείνῳ 
ϑυμὸς ἐμός, μηδ᾽ ἄλλο παρὲκ τελέσειέ τι δαίμων. 

V 

Τὰν ἅλα τὼν γλαυκοὸν ὅταν ὥνεμος ἀτρέμα βαλλῃ. 
^ , ^ ^ 3 , 95 * ^ 

τῶν φρένα τῶν δειλᾶν ἐρεϑίξομαι, οὐδ᾽ ἔτι μοι γᾶ 

ἐντὶ φίλω, ποϑίει δὲ πολυ πλέον ὥ us γαλάνα. 

ἀλλ᾽ ὅτων ἀχήσῃ πολιὸς βυϑός, ἃ δὲ ϑάλασσα 

χυρτὸν ἐπαφρίξῃ, τὰ δὲ κύματα μακρὰ μεμήνῃ, 
, , ] 0 o$/ ^ y. , 
ἐς χϑόνα παπταίνω καὶ δένδρεα, τῶν δ᾽ ἀλὰ qtUyOQ. 

-» , 3 , € , » et 

γᾷ δὲ μοι ἀσπαότα, χὰ δαόκιος tUvxÜtvV υλα., 
^ El , M ei ς , » 

ἔνϑα καὶ qv πνεύδῃ πολὺς ὥνεμος, ἃ πίτυς GOL. 
$5 ^ ς M , , T , ε - 
ἢ κακὸν ὃ γριπεὺυς boe. βίον, à δόμος ἃ ναῦς, 

4 c , » 
καὶ πόνος ἐστὶ ϑάλασσα, καὶ ἰχϑύες ἃ πλονος ἄγρα. 

* , 

αὐτοὸρ ἐμοὶ γλυκὺς ὕπνος ὑπὸ πλατάνῳ βαϑυφύλλῳ. 
- 37 , χαὶ παγᾶς φιλέοιμι τὸν ἐγγύϑεν ἄχον ἀκούειν, 

κι , , , 

ἃ τέρπει ψοφέοισα TOV ἀγρικόν, οὐχὶ ταράσόδει. 

V, 8 ποϑίει suspectum; πλέον .. yaAáva Stephanus ἅ με Teucher: 

πλέονα u£yáAav ἅλα 

88 οὐδ᾽ ὧς ν.].: οὐϑὲν 85 ἤπέρ Ahrens: καὶ πέρ 106 βέλος v.1.: 
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VI 

Ἤρατο Πὰν '"4yóg τᾶς γείτονος, ἤρατο δ᾽ Ayo 
δκιρτατᾶ Σατύρω, Σάτυρος δ᾽ ἐπεμήνατο va. 
ὡς Aye τὸν Πᾶνα, τέδον Σάτυρος φλέγεν Ayo, 
καὶ Μύδα Σατυρίσκον: Ἔρως δ᾽ ἐσμύχετ᾽ ἀμοιβα. 
ὅσσον ydo τήνων τις ἐμίσεε τὸν φιλέοντα, 
r0660v ὁμῶς φιλέων ἠχϑαίρετο, πάσχε δ᾽ ἃ ποίει. 
ταῦτα λέγω πᾶσιν τὸ διδάγματα τοῖς ἀνεράστοις" 
στέργετε τῶς φιλέοντας, ἵν᾽, ἣν φιλέητε, φιλῆσϑε. 

VII 

“Αλφειὸς μετὰ Πῖσαν ἐπὴν κατὰ πόντον ὁδεύῃ, 
ἔρχεται εἰς ᾿ρέϑοισαν ἄγων κοτινηφόρον ὕδωρ, 
er , ^ , LI » ἢ , ^ , ἕδνα φέρων καλὸὼ φύλλα καὶ ἄνϑεα καὶ κόνιν ἱρῶν" 
καὶ βαϑὺς ἐμβαίνει τοῖς κύμασι, τὰν δὲ ϑάλασσαν 

, t , ᾽ , e er νερϑεν ὑποτροχαάει, XOU μείγνυται ὕδασιν ὕδωρ, 
ἃ δ᾽ οὐκ οἶδε ϑάλασσα διερχομένω ποταμοῖο. 

" , , 9$ 9 , κῶρος δεινοϑέτας, κακομάχανος, evo. διδάσκων 

καὶ ποταμὸν Ow; φίλτρον Ἔρως ἐδίδαξε κολυμβῆν. 

VIII 

EIZ EPOTA APOTPIONTA 

Ααμπάδα ϑεὶς καὶ τόξα βοηλάτιν εἴλετο ῥάβδον 
ovAog Ἔρως, πήρην δ᾽ εἶχε κατωμαδίην, 

καὶ ξεύξας ταλαεργοὸν ὑπὸ ξυγὸν αὐχένα ταύρων 
ἔσπειρεν Δηοῦς αὔλακα πυροφόρον. 

εἶπε δ᾽ ἄνω βλέψας αὐτῷ Zhi ἱπλῆσον ἀρούρας, 
μή δὲ τὸν Εὐρώπης βοῦν ὑπ᾽ ἄροτρα βάλω. 

BIONIS RELIQUIAE 

I 

AAQNIAO2 ETIITAGIOZ 

Αἰάξω τὸν Ócovw: ᾿ἀπώλετο καλὸς Oc. 
᾿ὦὥλετο καλὸς ᾿άδωνις᾽ ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 

μηκέτι πορφυρέοις ἐνὶ φάρεσι, Κύπρι, κάϑευδε: 
ἔγρεο δειλαία, κυανόστολε καὶ πλατάγησον 
στήϑεα καὶ λέγε πᾶσιν ᾿ἀπώλετο καλὸς "άδωνις." 

αἰάξω τὸν Aücwvw: ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 
κεῖται καλὸς ᾿άδωνις ἐν ὥρεσι μηρὸν ὀδόντι, 

λευκῷ λευκὸν ὀδόντι τυπείς, καὶ Κύπριν ἀνιῇ 
λεπτὸν ἀποψύχων'. τὸ δέ οἵ μέλαν εἴβεται αἷμα 
χιονέας κατοὸ σαρκός, ὑπ᾽ ὀφρύσι δ᾽ ὄμματα ναρκῇ, 
καὶ vC ῥόδον φεύγει τῶ χείλεος" ἀμφὶ δὲ τήνῳ 
ϑνᾳόκει καὶ τὸ φίλημα, τὸ μήποτε Κύπρις ἀποίσει. 
Κύπριδι μὲν τὸ φίλημα καὶ οὐ ξώοντος ἀρέόχει, 
ἀλλ᾽ οὐκ οἷδεν 'άδωνις, ὅ νιν ϑνάσκοντα φίλησεν. 

αἰάξω τὸν άδωνιν: ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 
ἄγριον ἄγριον ἕλκος ἔχει κατὸὺ μηρὸν ᾿άδωνις. 

μεῖξον δ᾽ ἃ Κυϑέρεια φέρει ποτικάώρδιον ἕλκος. 

τῆνον μὲν περὶ παῖδα φίλοι κύνες ὠδύραντο, 

καὶ Νύμφαι κλαίουσιν ὀρειάδες" ἃ δ᾽ ᾿ἀφροδίτα 

λυσαμένα πλοκαμῖδας ἀνὰ δρυμῶς ἀλάληται 

10 

12 μηκέτι Meineke: μήποτε 18 πέρι πολλὰ Hermann: περὶ παῖδα 
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πενϑαλέα, νήπλεκτος. inda, αἱ δὲ βάτοι νιν : καὶ στυγνὸν βασιλῆα καὶ ἄγριον. ἃ δὲ τάλαινα ἐρχομέναν κείροντι καὶ ἱερὸν αἷμα δρέπονται" 1 $00 καὶ ϑεὸς ἐμμὶ καὶ ov δύναμαί ὅε διώκειν. ὀξὺ δὲ κωκύουσα àv ἄγκεα μακρὸ φορεῖται : λάμβανε, Περσεφόνα, τὸν ἐμὸν πόσιν" ἐσσὶ γὰρ αὐτά ““σσύριον βοόωσα πόσιν καὶ παῖδα καλεῦσα. ; πολλὲν ἐμεῦ κρέσσων, τὸ δὲ πᾶν καλὸν ἐς σὲ (À ἀμφὶ δέ νιν μέλαν αἷμα παρ᾽ ὀμφαλὸν ἀωρεῖτο, 2; ἐμμὶ δ᾽ ἐγὼ πανάποτμος, ἔχω δ᾽ ἀκόρεστον ἀνίαν στήϑεα δ᾽ ἐκ μηρῶν φοινίσσετο, τοὶ δ᾽ ὑπὸ μαξοί : καὶ κλαίω TOV Ac, ὅδ μοι Ove, καὶ 6s φοβεῦμαι. χιόνεοι τὸ πάροιϑεν ᾿Αδώνιδι πορφύροντο. ϑναάσκεις, ὦ τριπόϑητε, πόϑος δέ μοι ὡς ὄναρ ἔπτα. αἰαῖ τῶν Κυϑέρειαν' ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. | χήρα δ᾽ ἃ Κυϑέρεια, κενοὶ δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ Ἔρωτες. ὥλεσε τὸν καλὸν ἄνδρα, σὺν ὥὦλεσεν ἱερὸν εἶδος. σοὶ δ᾽ ἅμα κεῦτος ὄλωλε. τί γάρ, τολμηρέ, κυναγεῖς: Κύπριδι »- καλὸν εἶδος, ὅτε ῥώεσκεν Aog: καλὸς ἐῶν roGGoUrov ἐμήναο ϑηρὶ παλαίειν: κάτϑανε δ᾽ & μορφὰ GUv ᾿“δώνιδι. "rdv Κύπριν αἰαῖ" ὧδ᾽ ὀλοφύρατο Κύπρις" ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες ὥρεα πάντα λέγοντι xol αἴ δρύες αἱ τὸν άδωνιν"" | “αἰαῖ τὼν Κυϑέρειαν: ἀπώλετο καλὸς Oc. καὶ ποταμοὶ κλαίοντι τοὶ πένϑεα τᾶς ᾿Αφροδίτας, : δάκρυον ἃ Παφία τόσσον χέει, ὅσσον "AÓcwic καὶ παγαὶ τὸν 'άδωνιν ἐν ὥρεσι δακρύοντι, ; αἷμα χέει" τὸ δὲ πάντα ποτὶ χϑονὶ γίνεται ἄνϑη. ἄνϑεα δ᾽ ἐξ ὀδύνας ἐρυϑαίνεται: & δὲ Κυϑήρα 3: | αἷμα ῥόδον τίκτει. τὰ δὲ δάκρυα vuv ἀνεμώναν. 

ς 

πάντας và χναμώς, ἀνὰ πᾶν νάπος οἰχτρὸν ἀείδει ; αἰάξω τὸν άδωνιν ᾿ἀπώλετο καλὸς "ἄδωνις. ᾿αἰαῖ τὼν Κυϑέρειαν, ἀπώλετο καλὸς Omm. | μηκέτ᾽ ἐνὶ δρυμοῖσι τὸν ἀνέρα μύρεο, Κύπρι. co δ᾽ ἀντεβύασεν " ἀπώλετο καλὸς owe. ; οὐκ ἀγαϑὰ στιβάς ἐστιν ᾿Αδώνιδι φυλλὲς ἐρήμα. Κύπριδος αἰνὸν ἔρωτα τίς οὐκ ἔκλαυσεν ὧν αἰαῖ: 1 λέχτρον ἔχοι, Κυϑέρεια, τὸ σὸν νῦν νεκρὸς "άδωνις. ὡς ἴδεν, ὡς ἐνόησεν ᾿δώνιδος ἄσχετον ἕλκος. | | καὶ νέκυς ὧν καλός ἐστι, καλὸς νέκυς, οἷα κωϑεύδων. 
ὡς ἴδε φοίνιον αἷμα Negawopeo περὶ μηρῷ, | χάτϑεο vw μαλακοῖς ἐνὶ φάρεσιν, οἷς ἐνίαυεν. 
πάχεας ἀμπετάσασα κινύρετο" ἱμεῖνον, Ao, | οἷς μετὼ τεῦς ἀνὰ νύχτα TOV ἱερὸν ὕπνον ἐμόχϑει δύσποτμε μεῖνον "Aci, πανύστατον ὥς δε κιχείω. παγχρυσέῳ κλιντῆρι" ποϑεῖ καὶ στυγνὸν "άδωνιν. ὥς ὅδε περιπτύξω καὶ χείλεα χείλεσι μείξω. | βάλλε δέ νιν στεφάνοισι καὶ ἄνϑεσι" πάντα σὺν xor ἔγρεο τυτϑόν, άδωνι, τὸ δ᾽ αὖ πύματόν με φίλησον, 4: í ὡς τῆνος τέϑνακε, καὶ ἄνϑεα πάντα μαράνϑη. 
τοσσοῦτόν με φίλησον, ὅσον ξώει τὸ φίλημα, | ῥαῖνε δέ vw Συρίοισιν ἀλείφασι, ῥαῖνε μὐροισιν. ἄχρις ἀπὸ ψυχᾶς ἐς ἐμον στόμα xtig ἐμὸν ἧπαρ ὀλλύσϑω μύρα πάντα: τὸ σὸν μύρον ὥλεϑ᾽ "άδωνις. πνεῦμα τεὸν ῥεύσῃ, τὸ δέ σευ γλυκὺ φίλτρον ἀμέλξω. 1 κέχλιται ἁβρὸς άδωνις ἐν εἵμασι πορφυρέοισιν᾽ ἐκ δὲ πίω τὸν ἔρωτα. φίλημα δὲ τοῦτο φυλάξω j ἀμφὶ δέ νιν κλαίοντες ἀναστενάχουσιν Ἔρωτες ὡς αὐτὸν τὸν "άδωνιν, ἐπεὶ σύ με, δύσμορε, φεύγεις, | κειράμενοι χαίτας ἐπ᾽ ᾿Αδώνιδι" yo μὲν ὀιστῶς, 

t^ 
φεύγεις μακρόν, "άδωνι, καὶ ἔρχεαι εἰς Αχέροντα ὃς δ᾽ ἐπὶ τόξον ἔβαλλ᾽, ὃς δὲ πτερόν, ὃς δὲ φαρέτραν. 
24 πολλὰ Hermann: παῖδα (πόδα) 82 ἔβαλλεν, ὃ de Wilamowitz: ἔβαιν᾽, ὃς 
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χὼ μὲν ἔλυσε πέδιλον ᾿Αδώνιδος, ot δὲ λέβητι 

χρυσείῳ φορέοισιν ὕδωρ, ὃ δὲ μηρία λούει, 
ὃς δ᾽ ὄπιϑεν πτερύγεσσιν ἀναψύχει τὸν ᾽άδωνιν. 

- »N 

αἰαῖ τὼν Κυϑέρειαν᾽ ἐπαιάξουσιν Ἔρωτες. 
ἔσβεσε λαμπάδα πᾶσαν ἐπὶ φλιαῖς  Yuévouos, 

καὶ στέφος ἐξεκέδασσε γαμήλιον: οὐκέτι δ᾽ ᾿ μήν, 

"Yuqgv οὐκέτ᾽ ἀείδει ἑὸν μέλος, ἀλλ᾽ ἐπαείδει 
[: - & , Ἢ , Ww (Κ΄ ὁ 
αἰαῖ καλὸν “δωνιν᾽ ἔτι πλέον ἡ ὑμέναιον. 

- , , A ^, ^ , 

αἵ Χάριτες κλαίοντι τὸν υἱέα vov Κινύραο 
» » 

᾿ὥλετο καλὸς ᾿άδωνις᾽ ἐν ἀλλάλαισι λέγοισαι:" 
- "^ 

«ixi? δ᾽ ὀξυ λέγοντι πολὺ πλέον ἡ τύ, Διώνα. 

καὶ Μοῖραι τὸν 'άδωνιν ἀνακλαίοισιν 'άδωνιν, 

καί νιν ἐπαείδουσιν" ὁ δέ σφισιν οὐκ ἐπακούει. 

ov μὼν οὐκ ἐθέλει, Κώρα δέ νιν οὐκ ἀπολύει. 
λῆγε γόων, Κυϑέρεια, τὸ δσάμερον, ἴόχεο κομμῶν᾽ 

δεῖ σε πάλιν κλαῦσαι, πάλιν εἰς ἔτος ἄλλο δακρῦσαι. 

[1] 

ΕΠΙΘΑΛΑΜΙΟΣ 

ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΙΔΑΜΕΙΑΣ 

ΜΥΡΣΦΩΝ 

ἡῇς vv τί μοι, Δυκίδα, Σικελὸν μέλος ἁδὺ λιγαίνειν, 
ἱμερόεν, γλυκύϑυμον, ἐρωτικόν, οἷον ὁ Κύκλωψ 
ἄειδεν Πολύφαμος ἐπ᾽ ἠόνι τᾷ Γαλατείᾳ; 

Ld 

AYKIAAZX 

κἡμοὶ συρίσδεν, Μύρσων, φίλον: ἀλλὰ τί μέλψω; 

88 ἐξεκέδασσε Pierson: ἐξεπέτασσε 89 ἀλλ᾽ ἐπαείδει Ahrens; 
ᾷδεται αἰαῖ Callierges: ἄλλεται ai αἴ 90 καλὸν scripsi: καὶ τὸν 98 παιῶνα 
Ahrens: τύ, Δδιώνα 94 ἀνακλαίοισιν ἐν Ἅιδα de Wilamowitz 

"ORE o 

ΜΥΡΣΩ͂Ν 

Σκύριον, ὦ “υκίδα, ξαλώμενον &ÓUv ἔρωτα, 

λάϑρια Πηλεΐδαο φιλάματα, λάϑριον εὐναᾶν, 

πῶς παῖς ἕσσατο φᾶρος, ὅπως δ᾽ ἐψεύσατο μορφᾶν 

καὶ πῶς ἐν κώραις Πυχομηδίσιν T ἁπαλέγοισαι 
ἀηδήνηα τὰ Ὑ παστὸν ᾿Αχιλλέα Ζηιδάμεια. 

AYKIAAZX 

"Agzuós τὼν Ἑλέναν z09" 0 βουκόλος, «ys δ᾽ ἐς Ιδαν, 

Οἰνώνῃ κακὸν ἄλγος. ἐχώσατο δ᾽ ἃ Μακεδαίμων, 

πάντα δὲ λαὸν ἄγειρεν Ayaixov, οὐδέ τις Ἕλλην, 

οὔτε Μυκηναίων οὐτ᾽ Ἤλιδος οὔτε Μακώνων, 
- e^ ^ - * , ^ 

μεῖνεν éov κατα δῶμα, pvyov δυότανον 4a. 

λάνϑανε δ᾽ ἐν κώραις “υχομηδίσι μοῦνος ᾿᾽4χιλλεύς, 

εἴρια δ᾽ ἀνθ᾽ ὅπλων ἐδιδάσκετο, καὶ χερὶ λευκᾷ 
παρϑενικὸν κόρον εἶχεν, ἐφαίνετο δ᾽ ἠύτε κώρα" 

1 ^ -* , , H , » 

χαὶ γὰρ ἴδον τήναις ϑηλύνετο, καὶ τοόον ἄνϑος 

χιονέαις πόρφυρε παρηίσι, καὶ τὸ βάδισμα 

παρϑενικῆς ἐβάδιξε, κόμας δ᾽ ἐπύκαξε καλύπτρῃ. 

9vuov δ᾽ [άρεος εἶχε, καὶ ἀνέρος εἶχεν ἔρωτα. 
ἐξ ἀοῦς δ᾽ ἐπὶ νύκτα παρίξετο Ζ]ηιδαμείᾳ, 

᾿ 4 : , OA , , ; $ 
καὶ ποτὲ μὲν τήνας ἐφίλει χέρα, πολλάκι δ᾽ αὑτᾶς 

P i , 

στάμονα καλὸν ἄειρε, τὰ δαίδαλα δ᾽ &rQU ἐπήνει" 

ἤσϑιε δ᾽ οὐκ ἄλλᾳ σὺν ὁμάλικι, πάντα δ᾽ ἐποίει 
, ^ , e EL ?, , 3 -— 

óztUÜcv κοινὸν ἐς ὕπνον. ἔλεξέ vv καὶ λόγον avt: 

“ἄλλαι μὲν κνώσσουσι σὺν ἀλλήλαισιν ἀδελφαί, 
, , , 

αὐτὼρ ἐγὼ μούνα, uovva δέ Gv, νύμφα, καϑεύδεις. 

5 ξζαλώμενον de Wilamowitz ἁδὺν Ursinus: ξζαλῶν μένος ἁδὺς 

8 ἀγκὰς ἔχοισα Ruhnken οὐκ ἀλεγοίσαις Ahrens: ἁπαλέγοισα(). 9 ἀκρή- 

βην ἀγάπαξεν Jacobs; .. κατὰ παστόν Ahrens: ἀηδήνηα va παστὸν 

14 φυγὼν δύστατον Bentley Ἄρηα Scaliger: φέρων δισσὶν àvàv (δυσὶν 

ἁγνὸν) ἄρνα 17 κόρον suspectum 21 ἀνέρος Lennep: Ἄρεος 24 στάμονα 

Scaliger: στόμ᾽ ἀνὰ δαίδαλα δ᾽ ἄτρι᾽ Lennep: δ᾽ ἁδέα δάκρυ᾽ 
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αἱ δύο παρϑενικαὶ συνομάλικες, αἱ δύο καλαί: 
ἀλλὰ μόναι κατὰ λέκτρα καϑεύδομες" & δὲ πονηρά 
Νύσα γραῦς δολία μὲ κακῶς ἀπὸ σεῖο μερίσδει. 
οὐ γὰρ ἐγὼ σέο ... 

III 

KAEOAAMOZ 
, 3 ^ , ^? Εἴαρος, ὦ Μύρσων, ἢ χείματος ἢ φϑινοπώρω 

, - ϑέρεος τί τοι ἁδύ; τί δὲ πλέον εὔχεαι ἐλϑεῖν: 
ϑέρος, ἁνίκα πάντα τελείεται, ὅσσα μογεῦμες, 

^ , (5, 9 , ' , , γλυκερὸν φϑινοπῶρον, ov' ἀνδράσι λιμὸς ἐλαφρα, 
καὶ χεῖμα δύσεργον; ἐπεὶ καὶ χείματι πολλοί 

, , P ϑαλπόμενοι ϑέλγονται ἀεργείᾳ τε καὶ ὄκνῳ. 
^ , ’ , ἢ τοι καλὸν ἔαρ πλέον εὔαδεν; εἰπέ, τί τοι φρήν 

^ - , ἃ 2 Li € A] » αἱρεῖται; λάλξειν γὰρ ἑπέτραπεν ἃ σχολὰ ἄμμιν. 

ΜΥΡΣΩΝ 
, , dc» , " E. 

χρίνειν οὔκ ἐπέοικε ϑεήια ἔργα βροτοῖσι" 

πάντα y&o ἱερὰ ταῦτα καὶ ἁδέα: σεῦ δὲ ἕκχατι 
ἐξερέω, Κλεόδαμε, τό μοι πέλεν ἅδιον ἄλλων. 

? ? , H 4 ? :L , ) δ , - οὐκ ἐϑέλω ϑέρος ἡμεν, ἐπεὶ τόκα μ᾽ ἅλιος ὀπτῇ. 
᾽ , , , , 4 , e , ovx ἐϑέλω φϑινόπωρον, ἐπεὶ νόσον ὥρια τίκτει. 

οὔλον χεῖμα φέρειν νιφετὸν κρυμούς τε φοβεῦμαι. 
εἷαρ ἐμοὶ τριπόϑητον ὅλῳ λυκάβαντι παρείη, 
e ἢ , Hu Τὰ) CU Ld , ανίκα unvt xovog un9' ἅλιος ἄμμε βαρύνει. 
εἴαρι πάντα κύει, πάντ᾽ εἴαρος ἁδέα βλαστεῖ, 

€ ^ 3 ’ * B € , E LE 
χα vvé (V9 oc7t0LOLV (60 καὶ OUOLLOG 0G. 

Il, 31 Νύσα Hermann γραῦς Briggs: Nvooa (γὰρ) III, 14 φέρον 
Hermann: φέρειν 

, - LÁ * Ἰξευτὰς ἔτι κῶρος ἐν ἀλσεὶ δενδράεντι 
AN , ^ *, , N 

ὄρνεα ϑηρεύων τὸν ἀπότροπον εἶδεν Ἔρωτα 
"n , , * , € t , 

éG0ouevov πύξοιο ποτὶ κλάδον: ὡς δὲ voq6s, 
, , , " χαίρων ὥνεκα δὴ μέγα φαίνετο ὄρνεον αὐτώ, 

^ , e , $ 2 2 , , 
τῶς καλαμῶς ἅμα πᾶντας ἐπ᾽ ἀλλάλοισι συνάπτων 

- 1 - ^ ΒΩ , , , 

τᾷ καὶ τᾷ TOV ἔρωτα μετάλμενον ἀμφεδόκευε. 
- , er n , 3 A , , yo παῖς ἀσχαλάων, ὅκα oí τέλος οὐδὲν ἀπάντη, 

τῶς καλάμως ῥίψας ποτ᾽ ἀροτρέα πρέσβυν ἵκανεν, 
ὃς νιν τάνδε τέχναν ἐδιδάξατο, καὶ λέγεν αὐτῷ, 

» NM ow ς καί oí δεῖξεν Ἔρωτα καϑήμενον. αὐτὼρ ὁ πρέσβυς 
, , , “- 

μειδιάων κίνησε κάρη καὶ ἀμείβετο παῖδα" 
ς , - , "» . , ud E φείδεο τᾶς ϑήρας, μηδ᾽ ἐς τόδε τώρνεον ἔρχευ. 

B » ad 
φεῦγε μακράν. xoxov ἐστι τὸ ϑηρίον. ὄλβιος ἐσσῇ, 
917 , e ^ δι... " , E] &(G0xo μὴ νιν ἕλῃς" qv δ᾽ ἀνέρος ἐς μέτρον ἔλϑης, 

- , , t -— 

οὗτος ὁ νῦν φεύγων xal ἀπάλμενος αὐτὸς ἀφ᾽ αὑτῶ 

ἐλϑὼῶν ἐξαπίνας κεφαλὼν ἔπι σεῖο καϑιξεῖ. 

V 

“4 μεγάλα μοι Κύπρις ἔϑ᾽ ὑπνώοντι παρέόστα, 

νηπίαχον τὸν Ἔρωτα καλᾶς ἐκ χειρὸς ἄγοισα 

ἐς χϑόνα νευστάξοντα, τόδον δέ μοι ἔφρασε ub9ov: 

"uéAz&w μοι, φίλε βοῦτα, λαβὼν τὸν Ἔρωτα δίδασκε." 

ὡς λέγε: χἃ μὲν ἀπῆλϑεν, ἐγὼ δ᾽ ὅσα βουκολίασδον, 
νήπιος ὡς ἐθέλοντα μαϑεῖν τὸν Ἔρωτα δίδασκον, 
ὡς εὗρε πλαγίαυλον ὁ Πάν, ὡς αὐλὸν ᾿Αϑάνα, 

ὡς χέλυν Ἑρμάων, κίϑαριν ὡς ἁδυς ᾿4πόλλων. 

ταῦτα μιν ἐξεδίδασκον" ὃ δ᾽ ovx ἐμπάζετο μύϑων, 

IV, 4 τῶρνεον Valckenaer: ὄρνεον 
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ἀλλά μοι αὐτὸς ἄειδεν ἐρωτύλα, καί μ᾽ ἐδίδασκε ἦν τάχα μοχϑήσαντί zoy' ὕστερον ἐσϑλὰ δέχεσϑαι. 
ϑνατῶν ἀϑανάτων τε πόϑως καὶ ματέρος ἔργα. εἰ δὲ ϑεοὶ κατένευσαν ἕνα χρόνον ἐς βίον ἐλϑεῖν 
χἠγὼν ἐκλαϑόμαν μὲν ὅσων τὸν Egcov ἐδίδασκον, | ἀνθρώποις, καὶ τόνδε βραχὺν καὶ μείονα πάντων. 

ὅσσα δ᾽ Ἔρως μ᾽ ἐδίδαξεν ἐρωτύλα, πάντα διδάχϑην. | ἐς πόσον ἃ δειλοὶ καμάτως κεὶς ἔργα πονεῦμες, 
| ψυχὸν δ᾽ ἄχρι τίνος ποτὶ κέρδεα καὶ ποτὶ τέχνας 

βάλλομες, ἱμείροντες ἀεὶ πολυ πλείονος ὄλβω; 
λαϑόμεϑ'᾽ ἡ ἄρα πάντες, ὅτι ϑνατοὶ γενόμεσϑα, 
χὡς βραχὺν ἐκ Μοίρας λάχομες χρόνον. 

VI 

- A » , 

Ταὶ Μοῖσαι τὸν Egcota τὸν ἄγριον οὐ φοβέονται, 
? ΕΟ 1 X LI ? Ἁ ? - ef 

ἐκ ϑυμῶ δὲ φιλεῦντι καὶ £x ποδὸς αὐτῷ ἕπονται. 
Ἃ 1 » , , 3 , A. 

χὴν μὲν ἄρα ψυχᾶν τις ἔχων ἀἄνεέραστον ἀείδῃ, VIH 

τῆνον ὑπεκφεύγοντι καὶ ovx ἐϑέλοντι διδαόκειν᾽ 
^ j| , - m , m ln » " jv δὲ voov τις Ego. δονεύμενος «àv μελίσδῃ, Ολβιοι oí φιλέοντες, ἐπὴν ἴσον ἀντεράωνται. 

ὄλβιος ἦν Θησεὺς τῶ Πειριϑόω παρεόντος, 
εἰ καὶ ἀμειλίκτοιο κατήλυϑεν εἰς ᾿Αίδαο. 
ὄλβιος ἦν χαλεποῖσιν ἐν ᾿Δξείνοισιν Ὀρέστας, 
ὥνεχά οἱ ξυνὰς Πυλάδας ἅρητο κελεύϑως. 

ἦν μάκαρ Αἰακίδας ἑτάρω ξώοντος ᾿Αχιλλεύς:" 
ὄλβιος ἦν ϑνάσκων, ὅτι οἵ μόρον αἰνὸν ἄμυνεν. 

ἐς τῆνον μάλα πᾶσαι ἐπειγόμεναι προρέοντι. 

μάρτυς ἐγών, ὅτι μῦϑος δδ᾽ ἔπλετο πᾶσιν ἀλαϑῆής. 
Ἃ 1 A ^ N "^ 3 , A Hu 

ἣν μὲν γὰρ βροτὸν ἄλλον ἡ ἀϑαναάτων τινὰ μέλπω, 
, b 1 € , 3 LN 2». ὅ 

βαμβαίνει μευ γλῶσσα καὶ ὡς πάρος οὐκέτ᾽ ἀείδει" 

ἣν δ᾽ αὖτ᾽ ἐς τὸν Ἔρωτα καὶ ἐς Avxíómv τι μελίσδω, 10 

καὶ τόκα μοι χαίροισα διὰ στόματος ῥέει αὐδα. 

VII 

( 

Οὐκ oi0' οὐδ᾽ ἐπεοικεν, ἃ μὴ μάϑομες, πονέεσϑαι. Ἕσπερε, τᾶς ἐρατᾶς χρύσεον φάος ᾿Αφρογενείας, 
Ἕσπερε, κυανέας ἱερόν, φίλε, νυχτὸς ἄγαλμα, 
τόσσον ἀφαυρότερος μήνας, ὅσον ἔξοχος ἄστρων, 
χαῖρε φίλος, καί μοι ποτὶ ποιμένα κῶμον ἄγοντι 

ΙΧ 

b 

Ei μευ καλὰ πέλει và μελύδρια, καὶ τάδε μῶνα 
- , , - 

κῦδος ἐμοὶ ϑήσοντι, τά μοι πάρος ὥπασε Μοῖρα --- 3 Hd * , , e , 

ha ὲ ἄντι σελαναίας vv δίδου quog, ὥνεκα τήνα 
εἰ δ᾽ οὐχ ἁδέα ταῦτα, τί μοι πολυ πλείονα μοχϑεῖν: δσάμερον ἀρχομένα τάχιον δύεν. οὐκ ἐπὶ φωράν 

x ἔρχομαι, οὐδ᾽ ἵνα νυκτὸς ὁδοιπορέοντας évoygAéo: 
; : , , 3 - ? , T ^ Hu ^ ? , , 

Ei uiv γὰρ βιότω διπλόον χρόνον ἄμμιν ἔδωκεν | ἄλλ᾽ éguo' καλὸν δὲ τ᾽ ἐρασσαμένῳ συναρέσϑαι. 
ἢ Κρονίδας ἢ Μοῖρα πολύτροπος, ὥστ᾽ ἀνύεσϑαι 

"Ra ger v , ; : | VII e, 4 μεϑύστερον Meineke: z00' ὕστερον 7 καματώδεες Wake- 
TOv μὲν ἐς εὐφροσύναν καὶ χάρματα, vov δ᾽ ἐνὶ μόχϑω, field: καμάτως xelg 

10 

» 
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X 

"Ausoe Κυπρογένεια, Zhióg τέκος ἠὲ ϑαλάσόσας, 

τίπτε τόσον ϑνατοῖσι καὶ ἀϑανάτοισι χαλέπτεις: 
Ἁ " E , 3 , 1 EM 7 »ν 

τυτϑὸν ἔφαν" τί vv τόσσον ἀπήχϑεο καὶ τεῖν αὐὑτᾷ, 
» 

ταλίχον ὡς πάντεσσι κακὸν τὸν Ερωτα τεκέσϑαι, 
, —- , - 

ἄγριον, ἄστοργον, μορφᾷ νόον οὐδὲν ὁμοῖον; 
, E , Ἁ Li [ud , » Σ 

ἐς τί δὲ νιν πτανὸν καὶ ἑχκαβολον ὡπαδας ἡμεν, 
i ^ ^ 3» E ^ 3 , 

ὡς μὴ πικρὸν ἐόντα δυναίμεθα τῆνον ἀλύξαι: 

ΧΙ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΑΚΙΝΘΟΝ 

᾿Δμφασία τὸν Φοῖβον ἕλεν τόσον ἄλγος ἔχοντα. 
δίξετο φάρμακα πάντα, σοφὰν δ᾽ ἐπεμαίετο véyvav, 

- ^ , A , € e 

χρῖεν δ᾽ ἀμβροσίᾳ καὶ νέκταρι, χρῖεν ἁπαόαν 

ὠτειλάν: Μοίραισι δ᾽ ἀναλϑέα φάρμακα πᾶντα. 

ΧΙ! 

Αὐτὰρ ἐγὼν βασεῦμαι ἐμὰν ὁδὸν ἐς τὸ χάταντες 
τῆνο ποτὶ ψάμαϑον τε καὶ ἀιόνα ψιϑυρίσδων, 

λισσόμενος Γαλάτειαν ἀπηνέα: τὰς δὲ γλυκείας 

ἐλπίδας ὑστατίω μέχρι γήραος οὐκ ἀπολείψω. 

XIII 

3 ki , , - 
OX χαλόν, ὦ φίλε, πάντα λόγον ποτὶ τέχτονα φοιτῆν, 

μηδ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἄλλω χρέος ἰσχέμεν" ἀλλὰ καὶ αὐτός 
τεχνᾶσϑαι σύριγγα" πέλει δέ τοι εὐμαρὲς ἔργον. 

X — XVIII 

XIV 

P ^ , 

Μοίσας Ἔρως καλέοι, Μοῖσαι τὸν Ἔρωτα φέροιεν. 

μολπὰν ταὶ Μοῖσαί μοι ἀεὶ. ποϑέοντι διδοῖεν, 

τὰν γλυκερὰν μολπάν, τᾶς φάρμακον ἅδιον οὐδέν. 

ΧΥ 

Ἐκ ϑαμινᾶς ῥαϑάμιγγος, ὅπως λόγος, «iig ἰοίδας 

χὰ λίϑος ἐς ῥωχμὸν κοιλαίνεται. 

X VI 

Μηδὲ λίπῃς μ᾽ ἀγέραστον, t ἐπὴν xo Φοῖβος ἀείδειν 

μισϑὸν ἔδωκε. ἡ τιμὰ δὲ τὰ πράγματα κρέσδονα ποιεῖ. 

XVII 

Moog ϑηλυτέραισι πέλει καλόν, ἀνέρι δ᾽ ἀλκα. 

XVIII 

Πάντα ϑεῶ γ᾽ ἐθέλοντος ἀνύσιμα, πάντα βροτοῖσιν 
, , e? 1 3 ᾽ , , 

ἐκ μακαρῶν Θριῦτα. Xo οὐκ ἀπδλεότα" γένοντο. 

HJ ( 399 9 s Au 

ΧΙ, 1 τὸ σὸν ἄλγος ὁρῶντα Usener 4 μοιραῖα .. τραύματα Her- 
mann: Moíoatot .. φάρμακα 

XIV, 2 ϑ᾽ αἱ de Wilamowitk: τὰϊ XVI, 1. 2 ἐπεὶ χὼ Φοῖβος 
ἀείδει μισϑὸν ἑλών Ahrens XVIII, 1 ἐναίσιμα Hermann: ἀνύσιμα 
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